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RESUMO 

Acioly de Sousa MA. Critérios eletrofisiológicos de prognóstico da função 
facial baseados no potencial evocado motor do nervo facial intraoperatório 
durante os diversos tempos cirúrgicos da cirurgia do schwannoma vestibular 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 
192p. 

 

O potencial evocado motor facial (PEMF) tem-se mostrado um excelente 
método de monitorização do nervo facial, gerando resultados bastante 
confiáveis e reprodutíveis no que tange à predição da função facial pós-
operatória. O critério eletrofisiológico mais utilizado até então para tanto tem 
sido a relação de amplitude do PEMF final-valor de base. Os objetivos deste 
trabalho foram avaliar as alterações intraoperatórias da amplitude e da 
complexidade do PEMF, correlacioná-las com o prognóstico facial no pós-
operatório imediato e tardio e verificar se amplitude e complexidade 
constituem variáveis independentes de predição funcional. Os registros dos 
potenciais intraoperatórios dos músculos orbiculares do olho e da boca de 
35 pacientes portadores de schwannoma vestibular (SV) foram coletados e 
analisados retrospectivamente de acordo com tempos cirúrgicos 
preestabelecidos: inicial, abertura da dura-máter, dissecação do tumor 
(TuDis), ressecção do tumor (TuRes) e final. No pós-operatório imediato, a 
função facial apresentou uma significativa correlação negativa com as 
relações de amplitude do PEMF durante a TuDis, a TuRes e ao final do 
procedimento nos músculos orbiculares do olho (p =0,003, 0,055 e 0,028, 
respectivamente) e da boca (p=0,002, 0,104 e 0,014, respectivamente). No 
último seguimento, entretanto, a correlação foi significativa apenas para o 
músculo orbicular da boca, durante a TuDis (p=0,005) e ao final do 
procedimento (p=0,102). As variações da complexidade dos potenciais 
alcançaram resultados mais significativos tanto no pós-operatório imediato, 
quanto no tardio, de forma que houve uma correlação negativa no músculo 
orbicular do olho apenas nas medidas finais (imediato, p=0;023; seguimento, 
p=0,116) e no músculo orbicular da boca durante a TuDis, a TuRes e a 
medida final (imediato, p=0,071, 0,000 e 0,001, respectivamente; 
seguimento, p=0,015, 0,001 e 0,01, respectivamente). As alterações 
intraoperatórias das relações de amplitude e de complexidade dos PEMFs 
parecem representar variáveis independentes, podendo ser utilizadas na 
predição da função facial pós-operatória durante cirurgias de ressecção de 
SV. Baseados nos resultados deste trabalho, a monitorização evento-valor 
de base é bastante útil, justificando mudanças imediatas da estratégia 
cirúrgica, com o intuito de reduzir as chances de uma lesão definitiva do 
nervo facial.  

Descritores: 1.Estimulação elétrica transcraniana  2.Monitorização 
intraoperatória  3.Nervo Facial  4.Potencial evocado motor  5.Schwannoma 
vestibular 



 

SUMMARY 

Acioly de Sousa MA. Electrophysiological parameters of facial motor evoked 

potential predict postoperative facial function during vestibular schwannoma 

resection [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2011. 192p.  

 

Facial motor evoked potential (FMEP) amplitude ratio reduction at the end of 

the surgery has been identified as a good predictor for postoperative facial 

nerve outcome. We sought to investigate variations in FMEP amplitude and 

waveform morphology during vestibular schwannoma (VS) resection and to 

correlate these measures with postoperative facial function immediately after 

surgery and at the last follow-up. Besides we analyzed the relationship 

between quantitative parameters. Intraoperative orbicularis oculi and oris 

muscles FMEP data from 35 patients undergoing surgery for VS resection 

were collected, then analyzed by surgical stage: initial, dural opening, tumor 

dissection (TuDis), tumor resection (TuRes) and final. Immediately after 

surgery, postoperative facial function correlated significantly with the FMEP 

amplitude ratio during TuDis, TuRes and final in both the orbicularis oculi 

(p´s=0.003, 0.055 and 0.028, respectively) and oris muscles (p´s=0.002, 

0.104 and 0.014, respectively). At the last follow-up, however, facial function 

correlated significantly with the FMEP amplitude ratio only during TuDis 

(p=0.005) and final (p=0.102) for the orbicularis oris muscle. At both time 

points, postoperative facial paresis correlated significantly with FMEP 

waveform deterioration in orbicularis oculi during final (immediate, p=0.023; 

follow-up, p=0.116) and in orbicularis oris during TuDis, TuRes and final 

(immediate, p´s=0.071, 0.000 and 0.001, respectively; follow-up, p´s=0.015, 

0.001 and 0.01, respectively). FMEP amplitude ratio and waveform 

morphology during VS resection seem to represent independent quantitative 

parameters that can be used to predict postoperative facial function. Event-

to-baseline FMEP monitoring is quite useful to dictate when intraoperative 

changes in surgical strategy are warranted to reduce chances of facial nerve 

injury. 

 

Descriptors: 1.Facial nerve  2.Intraoperative monitoring  3.Motor evoked 

potential  4.Transcranial electrical stimulation  5.Vestibular schwannoma 
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A representação artística da paralisia facial desde os antigos egípcios, 

passando por gregos, romanos, incas, assim como por outras culturas 

nativas da América pré-colombiana indica, de certa forma, que a história da 

paralisia facial acompanha a própria história da raça humana 1. Cabe 

ressaltar, contudo, que o reconhecimento da doença ocorreu bem antes do 

entendimento da anatomia e da fisiologia dos nervos cranianos. Certamente 

a proibição de dissecações em humanos e a falta de conhecimentos de 

técnicas de fixação para cadáveres contribuíram para esse atraso até pelo 

menos o século 18 2.  

Sabe-se que a primeira enumeração dos nervos cranianos foi 

desenvolvida por Galeno, médico e anatomista nascido em Pérgamo, na 

Grécia antiga, atual Turquia, e que trabalhou em Roma durante o século 

segundo 2. Galeno descreveu inicialmente sete pares de nervos cranianos, 

sendo o quinto deles composto por dois nervos diferentes: o nervo facial e o 

vestíbulo-coclear da terminologia moderna 2. A descrição de Galeno 

permaneceu como a fonte de autoridade no que diz respeito à anatomia 

humana durante toda a Idade Média 2. 

Não obstante, o primeiro tratado médico de paralisia facial é atribuído 

à Avicenna (Abu-Ali al Husayn ibn Abdalla Ibn Sina, 980-1037 D.C.), que 

evidenciou um conhecimento considerado bastante avançado para o seu 

tempo 1,3,4. Tal observação deve-se ao reconhecimento das paralisias faciais 
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centrais e periféricas, bem como às suas conjecturas sobre as causas e a 

fisiopatologia da doença. Compressão após lesão nervosa ou crescimento 

tumoral ou ainda secção do nervo já constavam entre as causas de paralisia 

facial em sua obra 4. Avicenna contribuiu não só para o desenvolvimento de 

terapias clínicas e cirúrgicas, como também para o reconhecimento do 

prognóstico de tais lesões 4.  

Ao final da Idade Média, os trabalhos iniciais de Galeno foram 

sobrepujados pelas descrições e ilustrações impressas por Andreas Vesalius 

entre 1537 e 1543, o qual é considerado o reformador da anatomia 2. 

Embora Vesalius tenha mantido a descrição dos sete pares de nervos 

cranianos de Galeno, algumas figuras de sua obra demonstram 

representações fidedignas dos nervos III-VII da terminologia moderna 2 

(Figura 1). A descrição dos nervos cranianos em sete pares perdurou até o 

ano de 1779, quando então foram reclassificados em 12 pares pelo 

anatomista alemão Samuel Thomas Soemmerring em sua tese de 

Doutorado 2 (Figura 2). Essa classificação já incluía o nervo intermédio junto 

ao sétimo par (nervo facial) e é essencialmente utilizada até os dias atuais 2. 

Apesar da descrição de Soemmerring, o nervo facial foi reconhecido como 

nervo motor da face apenas em 1821 por Sir Charles Bell 3. 
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Figura 1 – Visão superior das fossas 

cranianas demonstrando o tronco 

encefálico e os nervos cranianos (De 

humanis corporis fabrica, Vesalius 

1543, Figura 14). O nervo facial já 

estava representado, no entanto 

ainda não havia sido descrito de 

acordo com a terminologia moderna 

(seta preta). Adaptado de Shaw 2 

 

Figura 2 – Ilustração da superfície 

inferior do encéfalo (Tabula baseos 

encephali, Soemmerring 1799, 

frontispiece). Adaptado de Shaw 2

 

 

 

Praticamente um século se passou entre o reconhecimento da 

fisiologia do nervo facial e a descrição da primeira ressecção com sucesso de 

um tumor do ângulo ponto-cerebelar (APC) 5,6. Em 1894, o cirurgião inglês Sir 

Charles Ballance (1856-1936) relatou o caso de uma mulher de 49 anos de 

idade portadora de um tumor localizado na superfície posterior do osso 

petroso 5,6. O quinto e o sétimo nervos cranianos não foram preservados 

durante a cirurgia, o que ocasionou uma úlcera do globo ocular direito, 

culminando em sua ressecção a posteriori 5. Em que pese a tal fato, a 

paciente permaneceu viva por 12 anos após a cirurgia, embora mantendo o 

mesmo estado clínico 5 (Figuras 3-7).  
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Oberva-se que, naquela época, a paralisia facial representava uma 

aceitável sequela das cirurgias do APC, conforme enfatizava Dandy, em 1925 7: 

“Um importante sacrifício desta cirurgia [remoção completa do schwannoma 

vestibular (SV)] é a paralisia facial”. Dandy 7 descreveu modificações no 

acesso unilateral ao APC originalmente proposto pelo Dr. Fedor Krause em 

1903 8, objetivando a ressecção completa do SV e sugerindo a possibilidade, 

no futuro, da preservação do nervo facial (NF) 7. Essa afirmação soou 

profética de certa forma, uma vez que, 6 anos após, Cairns descreveu 3 

casos de preservação anatômica do NF em cirurgias para ressecção de SV 9.  

Além da descrição da preservação anatômica, Cairns 9 também 

estabeleceu observações interessantes sobre a recuperação espontânea da 

paralisia facial que se segue à remoção tumoral. Disse ele:  

Essas experiências sugerem que pode ser possível 

remover um tumor do acústico e a sua cápsula num 

certo número de pacientes sem destruir o nervo facial, 

um procedimento que tem muitas vantagens sobre a 

anastomose espino-facial ou hipoglosso-facial. Parece 

que o nervo facial pode ser lesado consideravelmente 

durante a cirurgia e ainda se recuperar se o mesmo for 

mantido em continuidade. Em tais casos, é aconselhável 

aguardar algum tempo antes da realização da 

anastomose espino-facial ou hipoglosso-facial. 

 

Surpreendentemente, em 1904, Cairns já reconhecia que Stewart e 

Holmes haviam descrito um caso de evidente preservação anatômica do NF, 

após cirurgia para ressecção de SV, em que a função facial recuperou-se 

espontaneamente após sete meses de seguimento 9.  
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Figura 3 – Foto intraoperatória da 

primeira cirurgia do ângulo ponto-

cerebelar, em que a paciente 

sobreviveu. Adaptado de Ballance 5 

(1907, Some points in the surgery of 

the brain and its membranes) com 

permissão de Becker Medical Library, 

Washington University School of 

Medicine 

 

Figura 4 – Foto intraoperatória após a 

ressecção da lesão. Adaptado de 

Balance 5 (1907, Some points in the 

surgery of the brain and its membranes) 

com permissão de Becker Medical 

Library, Washington University School 

of Medicine 

 

 

 
Figura 5 – Desenho esquemático 

mostrando a relação do tumor com as 

estruturas da fossa posterior. 

Adaptado de Balance 5 (1907, Some 

points in the surgery of the brain and 

its membranes) com permissão de 

Becker Medical Library, Washington 

University School of Medicine 

 

Figura 6 – Fotografia do tumor logo 

após a ressecção. Adaptado de 

Ballance 5 (1907, Some points in the 

surgery of the brain and its membranes) 

com permissão de Becker Medical 

Library, Washington University School 

of Medicine 
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Figura 7 – Fotografia da paciente 12 

anos após a cirurgia. Adaptado de 

Ballance 5 (1907, Some points in the 

surgery of the brain and its 

membranes) com permissão de 

Becker Medical Library, Washington 

University School of Medicine 

 

 

1.1  Lesão do nervo facial em cirurgias do ângulo ponto-cerebelar  

 

O tratamento dos tumores do APC se desenvolveu no início do século 

20 6,10-12, a partir de uma sentença de morte ao conceito atual de 

microcirurgia funcional 13. Nesse ínterim, inúmeros desenvolvimentos no 

diagnóstico radiológico, a introdução do microscópio cirúrgico e das técnicas 

microcirúrgicas, os avanços da neuroanestesia, assim como a introdução da 

monitorização intraoperatória foram responsáveis pela significativa redução 

na morbimortalidade dos pacientes portadores de lesões do APC 6,10-12,14-39. 

Os objetivos da cirurgia do APC foram, então, modificados, ou seja: da 

ressecção tumoral e do prolongamento da vida, passou-se à preservação 

anatômica e funcional dos nervos cranianos 10,40. Essa evolução no 

tratamento cirúrgico foi precisamente ilustrada por Moskowitz e Long, que 

dividiram o tratamento cirúrgico do SV em quatro fases distintas 30 (Tabela 1). 
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Embora avanços significativos tenham sido alcançados na era recente, a 

preservação anatômica atual do NF durante cirurgias de SV atinge 98%, 

enquanto a preservação funcional alcança resultados mais modestos, na 

ordem de 70%. Ademais, após o advento da radiocirurgia no tratamento do 

SV, a expectativa dos resultados cirúrgicos foi elevada sobremaneira 41.  

A lesão do NF não está relacionada exclusivamente à cirurgia para 

ressecção do SV, pois pode ser observada no pós-operatório de muitos outros 

tumores do APC. Os meningiomas do APC, por exemplo, apresentam uma 

localização anatômica comum e são classificados de acordo com o local de 

origem do tumor em relação ao meato acústico interno (MAI), a saber: 

anteriormente ao MAI (Grupo 1), envolvendo o MAI (Grupo 2), superiormente 

ao MAI (Grupo 3), inferiormente ao MAI (Grupo 4) ou posteriormente ao MAI 

(Grupo 5) 42. As estratégias cirúrgicas e o prognóstico funcional dos nervos 

facial e vestíbulo-coclear são, portanto, diferentes entre os grupos 42,43. Assim, 

a paresia facial pode ser observada no pós-operatório imediato, numa 

proporção de 13 a 23,7% dos pacientes, de acordo com a localização do 

tumor no APC 42. Os resultados cirúrgicos dos tumores epidermoides do APC 

têm melhorado significativamente nos últimos 30 anos, não obstante a paresia 

facial pós-operatória ainda ocorrer em cerca de 5 a 8,3% dos pacientes 44,45. 

Da mesma forma, os schwannomas do nervo trigêmeo permanecem 

entidades de difícil tratamento, de modo que a cirurgia pode levar à paresia 

facial pós-operatória em até 9,7% dos casos 46. Em suma, a paralisia facial 

ainda constitui uma complicação bastante frequente nos pacientes submetidos 

à cirurgia do APC e à da base do crânio 14,17,20,27,47-55.  
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Tabela 1 – Prognóstico da função facial no pós-operatório de ressecção de 

Schwannoma Vestibular 

Schwannoma Vestibular  Mortalidade Ressecção 
completa 

Preservação 
Anatômica 

NF 

Preservação 
Funcional 

NF       
(graus I/II)  

Era Pioneira (1890-1925) 33,9% - - - 

Era Curativa (1925-1960) 20% 17,9% 8,3% - 

Era de Magnificação (1960-1974) 9,2% 83,6% 79,3% - 

Era Recente (a partir de 1975) 0,75% 93% 94% 72,2% 

 Samii e Matthies 1997 
54

* 1,1% 97,9% 93% 64% 

 Samii et al. 2006 
56

* 0 98% 98,5% 59% 

*  com monitorização intraoperatória; NF – nervo facial. 

 

 

1.2  Impacto da paralisia facial na qualidade de vida 

 

“A paralisia facial pós-operatória é sempre uma tragédia para o paciente e  

um incômodo para o cirurgião.” 

Tos 1992 57 

 

Aproximadamente, 50% das fibras nervosas contidas no NF devem ser 

lesionadas para que a fraqueza possa ser demonstrada clinicamente 58. O NF 

contém de 7.000 a 11.600 fibras nervosas trabalhando em uníssono, com o 

intuito de promover a contração muscular necessária à expressão facial 59-61. 

Nesse contexto, a expressão facial tem um papel fundamental na 

comunicação interpessoal, constituindo interesse não somente do ponto de 
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vista evolucional como também social 62. Infelizmente, porém, a paralisia facial 

raramente apresenta uma expressão elegante e enigmática como aquela 

retratada por Leonardo da Vinci, na pintura Mona Lisa, em que o sorriso 

enigmático da sua modelo incita inúmeras gerações de observadores 3,63 

(Figura 8). Adour acredita que o sorriso da Mona Lisa representa um belo 

modelo de anatomia topográfica, aliás, muito bem ilustrada por da Vinci, um 

anatomista compulsivo, que pintou um exemplo clássico de contratura dos 

músculos faciais em resposta à regeneração nervosa após uma paralisia 

facial 63.  

Controversamente, a paralisia facial após a ressecção tumoral tem 

respondido pela maior parte das complicações pós-operatórias, levando a um 

significativo impacto negativo na capacidade de os pacientes expressarem 

emoções, bem como na própria qualidade de vida de cada um 10,31,47,62,64-67. 

Além disso, há indícios de que as sequelas de longo prazo da paralisia facial 

têm sido subestimadas pelos profissionais da área da saúde. Assim sendo, 

os pacientes podem apresentar um nível de incapacidade desproporcional, 

apesar de manifestarem um bom resultado funcional facial 62,65,68. Desse 

modo, o nível de incapacidade pode não corresponder adequadamente à 

classificação clínica da paralisia facial, gerando uma interpretação bem 

menos otimista do resultado funcional 65,68. Os pacientes com baixa 

autoestima, jovens e, particularmente, mulheres, por exemplo, correm um 

maior risco de desenvolver elevados níveis de incapacidade devido à 

paralisia facial 65. 
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Figura 8 – A redução da distância interpalpebral (acima) e a elevação do canto da 

boca (abaixo) sugerem uma contratura dos músculos faciais em resposta à 

regeneração nervosa após paralisia de Bell. A contratura é representada pelo 

aprofundamento do sulco naso-labial, que eleva e encurta o lábio superior 63. Mona 

Lisa. Óleo sobre madeira de álamo. Leonardo da Vinci (1503-1506). Musée Du 

Louvre, Paris. 

 

 

1.3  Mecanismos do défice pós-operatório dos nervos cranianos 

 

Os nervos cranianos (NC) estão particularmente expostos ao risco de 

lesão durante cirurgias na base do crânio 69. Isso se deve, em parte, às 

diferenças na sua estrutura histológica e anatômica em comparação aos 

nervos periféricos, que os tornam mais suscetíveis à lesão intraoperatória 69. 

Os NC não possuem epineuro, tampouco têm um perineuro firme e contêm 

menos tecido conjuntivo 24,32,69-71. Adicionalmente, a porção intracraniana dos 

NC encerra a zona de transição entre a mielina central e a periférica, cuja 
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produção é realizada pelos oligodendrócitos e pelas células de Schwann, 

respectivamente, sendo considerada essa zona um ponto fraco dentro da 

estrutura do nervo 69. A estrutura histológica ímpar, associada ao fato de os 

NC não estarem sujeitos à movimentação, acaba por deixá-los particularmente 

vulneráveis ao estresse cirúrgico, assim como ao trauma elétrico e ao 

mecânico 24,69,71-73. 

Mesmo que os NC não pareçam macroscopicamente lesionados ou 

seccionados durante o procedimento, a manipulação cirúrgica frequentemente 

leva ao défice funcional transitório pós-operatório 69. Por sua vez, a 

manipulação intraoperatória abrange a tração, a compressão, o contato com 

os instrumentos cirúrgicos, como o aspirador ou o bipolar; abrange também a 

exposição ao sangue, à irrigação ou até mesmo ao ressecamento, como 

resultado de irrigação insuficiente 69,71. Cabe ressaltar, ademais, a inexistência 

de diferença estatística entre os diversos tipos de manipulação cirúrgica; 

entretanto, a aspiração parece ser um fator importante na paralisia facial pós-

operatória, ao passo que a cauterização afigura-se fator menos importante em 

tal conjuntura 57. Vários mecanismos fisiopatológicos podem contribuir para o 

défice funcional pós-operatório, a saber: a desmielinização segmentar, o 

comprometimento da microcirculação, o edema pós-operatório e a retirada de 

sinapses pela micróglia (synaptic stripping) 69. 

A desmielinização segmentar pode induzir a um bloqueio de condução 

transitório com perda parcial ou completa da função 69. A remielinização há de 

decorrer, então, nas semanas seguintes ou meses e resultará na completa 

recuperação da função 69. No entanto, a desmielinização segmentar pode-se 
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acompanhar de alterações axonais de lesão, levando à degeneração 

walleriana e, consequentemente, ao prejuízo da recuperação funcional 69.   

Considerando que os NC jazem livremente no líquido cefalorraquidiano 

(LCR), a sua vascularização é feita por vasos diretos e por vasos localizados 

na pia-máter 69. Dessa forma, o estiramento causado pelo crescimento 

tumoral pode comprometer a microcirculação intraneural; comprometimento 

esse que associado à exérese da cápsula tumoral, contribui adicionalmente 

para o prejuízo do suprimento sanguíneo dos nervos 69,72,73. O edema pós-

operatório dos NC ocorre de forma gradual durante o procedimento e pode 

causar lesão nervosa, devido à compressão dos NC em seus respectivos 

trajetos intraósseos 69. 

Finalmente, a retirada de sinapses ou synaptic stripping representa um 

fenômeno definido como uma proliferação microglial, em consequência do 

trauma nervoso. Esse processo tem início logo após a lesão nervosa e atinge 

o seu ápice a partir de 4 a 6 dias, através da redução das sinapses com os 

corpos dos neurônios, o que redunda em perda funcional transitória 69. 

Além disso, observam-se alterações celulares significativas, que levam, por 

sua vez, às alterações metabólicas necessárias ao contexto da regeneração 

nervosa 69. 

A paralisia facial pós-operatória pode ocorrer, então, como 

consequência do bloqueio de condução transitório (neuropraxia) ou de algum 

grau de degeneração axonal 59,74-76. Através de estudos eletrofisiológicos após 

trauma mecânico ou secção nervosa, algumas alterações precoces na porção 

distal do nervo motor, bem como no músculo, podem ser observadas 74,75. 
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Essa porção distal do nervo motor retém sua excitabilidade elétrica por 2 a 5 

dias, seguindo-se a degeneração axonal que leva ao desaparecimento da 

excitabilidade e da condução 61,74,75,77, ao passo que a placa motora mantém 

sua excitabilidade plena por 5 a 10 dias 74,75. Interessante faz-se registrar que 

a velocidade de degeneração que ocorre nas fibras nervosas motoras é 

proporcional à severidade da própria lesão nervosa, de modo que 

degenerações rápidas são observadas nos casos de neurotmese, enquanto 

se percebem degenerações lentas na axonotmese 77. 

 

1.3.1  Paralisia facial pós-operatória tardia 

 

Uma distribuição bimodal da paralisia facial tardia (PFT) tem sido 

descrita para tumores do APC: a de início precoce (dentro de 48 horas) e a 

de início tardio (a partir de 72 horas) 20. A incidência de PFT varia de 3,5 a 

41% após ressecção de SV 16,17,20,27,28,49,56,57,78-90. Essa variação deve-se, 

em parte, à discrepância na definição de PFT 20,86, a qual é melhor definida 

como o início espontâneo de deterioração parcial ou completa da função 

facial dentro de horas a dias de pós-operatório 17,20,27,28,56,84,87-90. 

A PFT ocorre tipicamente em 3 a 4 dias após a cirurgia, embora 

também possa ser observada tão tardia quanto várias semanas de pós-

operatório 17,20,84,86,89. A origem da PFT ainda não está completamente 

elucidada; no entanto, edema neural (notadamente no final do MAI), 

como  consequência do vasoespasmo; isquemia; comprometimento da 

microcirculação; obstrução da drenagem venosa; manipulação cirúrgica; 
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lesão iatrogênica; acúmulo de líquidos; aracnoidite estéril após cirurgia no 

APC ou perda do tônus muscular seguindo-se a sua desnervação podem ser 

atribuídos como causas da PFT 20,28,84,87-89. A PFT de início tardio tem uma 

origem um pouco mais especulativa, porquanto edema e vasoespasmo 

seriam improváveis causadores desse fenômeno em casos documentados 

com 30 dias de pós-operatório 20.  A ocorrência tardia de paralisia facial 

associada à falta de responsividade ao uso de corticoides 17,28,84 ou à 

descompressão cirúrgica do NF no osso temporal pode indicar que outros 

mecanismos são passíveis de participar no desenvolvimento da PFT 17,86,88.   

Alguns estudos têm insistido que, após o estresse cirúrgico e a 

manipulação operatória do NF e do seu gânglio sensitivo, haveria uma 

reativação de herpesvírus latentes (herpes vírus simplex e varicela-zoster 

vírus), num processo similar ao que ocorre na disfunção facial após a paralisia 

de Bell 17,84,87. Outros autores indicam, inclusive, o uso profilático de famciclovir 

no pré- e no pós-operatório de cirurgias de SV, devido à redução de 5% na 

ocorrência de PFT, no grupo submetido ao tratamento medicamentoso 

[Brackmann et al. apud Morton et al.86]. Além da suposição de mecanismos 

fisiopatológicos semelhantes, PFT e paralisia de Bell podem também 

compartilhar alterações análogas nos estudos de imagem, em que uma 

captação difusa de contraste na ressonância magnética pode ser observada 

desde o segmento intracanalicular do NF até o segmento descendente na 

mastoide 87. A reativação herpética tem uma alta incidência após cirurgia para 

tratamento de neuralgia do trigêmeo (procedimentos percutâneos e 

descompressão microvascular), sendo também observada no pós-operatório de 
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cirurgias para ressecção de SV 9. Todavia, a relação de causa e efeito entre a 

reativação ou infecção herpética e a PFT permanece desconhecida 20.  

 

 

1.4   Monitorização intraoperatória do nervo facial  

 

1.4.1  Histórico 

 

A monitorização intraoperatória do NF não é um conceito novo per se 10, 

tendo em vista que o Dr. Fedor Krause, aos 14 dias de Julho de 1898 91, já 

descrevera o uso da estimulação monopolar do NF durante cirurgias de 

secção do nervo coclear para tratamento de tinido intratável, ocasião em que 

expôs os seus achados da seguinte forma: 

O nervo acústico dividido foi retraído posteriormente, 

sendo colocado em contato com o cerebelo. A irritação 

unipolar farádica do tronco nervoso remanescente com 

a menor corrente provida pelo aparelho resultou em 

contrações na região facial direita, especialmente o 

músculo orbicular do olho, assim como os ramos do 

nariz e da boca. A irritação do nervo acústico retraído 

(usando também a menor corrente possível) causou a 

elevação do ombro direito por duas vezes 

consecutivas. O nervo acessório situado abaixo foi 

certamente alcançado pela corrente, porque ele estava, 

assim como o coto proximal do nervo acústico, imerso 

em líquor que havia gotejado. 
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Com essa minuciosa descrição, Krause não somente relatou a 

utilização pela primeira vez da monitorização intraoperatória do NF, como 

também antecipou o problema persistente da disseminação de corrente 

(current spread) 92. Técnicas similares foram utilizadas e desenvolvidas nos 

anos subsequentes, no entanto Givré e Olivecrona introduziram um avanço 

significativo para a monitorização intraoperatória, ao escalarem uma 

enfermeira com o intuito de observar a face do paciente sob os campos 

cirúrgicos 18. Defendiam eles, inclusive, que a cirurgia deveria ser realizada 

sob anestesia local, para que a função facial pudesse ser analisada durante 

todo o procedimento. Além disso, esses estudiosos foram possivelmente os 

primeiros a chamar a atenção para a predição da função pós-operatória. 

Seguindo-se a ressecção tumoral, a função do NF era avaliada pela 

movimentação voluntária ou pela estimulação farádica 18. Durante a década 

de 60, Hilger 93, Jako 23 e Parsons 61 desenvolveram estimuladores do NF 

aplicáveis nas cirurgias da parótida e do ouvido. O estimulador de Jako era 

singular: colocava-se um detector de movimentos na boca do paciente, e 

esse detector alertava o cirurgião, através de um sinal sonoro que interagia 

em resposta aos movimentos faciais 10,23. Tal sistema suplantou a primeira 

monitorização acústica do NF realizada pelos “protetores do NF”, em que os 

assistentes informavam o cirurgião sobre os movimentos faciais sempre que 

fossem detectados [Miehlke 1964 apud Prass e Luders 94].  

A técnica de observação da face para detecção de movimentos 

visíveis permaneceu como padrão até o final da década de 1970 14,92,95. 

Em 1979, Delgado et al. 14 introduziram o uso da eletromiografia (EMG) 

intraoperatória, com eletrodos de superfície para a monitorização do NF 
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durante cirurgias do APC, com o objetivo de melhorar a identificação e 

facilitar sua dissecação. Em 1982, Sugita e Kobayashi 55 modificaram essa 

técnica e inovaram ao utilizar um novo aparelho capaz de converter 

movimentos faciais em sinais sonoros, através de uma caixa de som, 

promovendo com isso uma resposta acústica para os cirurgiões. O aparelho 

era dotado de um par de acelerômetros colocados nos músculos orbiculares 

da boca e do olho. Por meio desse mecanismo, os cirurgiões tornaram-se 

aptos a reconhecer as respostas faciais, sem a necessidade de manter um 

membro da equipe a observar a face do paciente 55. Sugita e Kobayashi 55 

também documentaram uma resposta falso-positiva, em que o paciente teve 

o NF seccionado, devido à estimulação inadvertida do nervo trigêmeo. Moller 

e Jannetta 96,97, por sua vez, promoveram o próximo refinamento na técnica, 

através do desenvolvimento de um sistema que combinava a monitorização 

acústica da atividade espontânea de EMG com a própria atividade de EMG, 

em resposta à estimulação elétrica. Em seguida, Prass e Luders 94 e Prass 

et al. 98 correlacionaram e classificaram os padrões específicos da EMG e as 

atividades sonoras como consequência da manipulação cirúrgica.  

 

1.4.2  O impacto da monitorização intraoperatória na 

preservação anatômica e funcional do nervo facial  

 

Há muito tempo que a função do NF vem sendo avaliada através de 

estimulação elétrica e de monitorização da atividade visível e palpável dos 

músculos faciais, durante procedimentos na fossa posterior, no osso 
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temporal e na glândula parótida, e, também, de monitorização da atividade 

evocada com registros elétricos 21. Entretanto, a demonstração da melhor 

preservação anatômica e funcional do NF, com o uso da monitorização 

intraoperatória (MIONF), não havia sido estimada até 1987. Harner et al. 21 

compararam, de forma retrospectiva, 48 pacientes monitorizados, 

equiparados por idade, tamanho do tumor e ano mais recente da operação, 

com pacientes não monitorizados. Grosso modo, a taxa de preservação 

anatômica do NF foi semelhante, alcançando 88% no grupo monitorizado e 

79% no grupo não monitorizado. Todavia, quando os pacientes foram 

avaliados por tamanho do tumor, as diferenças se tornaram aparentes, de 

modo que a taxa de preservação anatômica do NF em pacientes portadores 

de tumores grandes aumentou de 37%, no grupo não monitorizado, para 

67%, no grupo monitorizado 21. Em contrapartida, em tumores de tamanho 

pequeno e médio, nenhuma diferença foi observada no pós-operatório 

imediato, embora paralisia completa da função tenha sido mais 

documentada no grupo não monitorizado 21. 

Vale lembrar que esse estudo foi atualizado alguns anos após, com a 

mesma metodologia, embora incluindo, dessa vez, 91 pacientes 99. 

Novamente, porém, melhores resultados foram documentados em pacientes 

portadores de tumores grandes, em que a preservação anatômica do NF foi 

elevada de 41%, no grupo não monitorizado, para 71%, no grupo 

monitorizado 99. Cabe ressaltar, ainda, a melhora significativa da função do 

NF obtida no grupo monitorizado, no seguimento de 3 meses e 1 ano de 

pós-operatório 99. Harner et al. 99 concluíram, assim, que a MIONF 
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demonstrava uma elevada capacidade de preservação do NF, associada a 

uma redução da deformidade pós-operatória, ocasião em Harner declarou: 

“Não acredito que eu consiga convencer alguém com experiência, na nossa 

instituição, de desistir da monitorização sob quaisquer circunstâncias”. 

Oportunamente, também Niparko et al. 32 realizaram um estudo 

retrospectivo em pacientes portadores de SV, incluindo 29 pacientes 

monitorizados e 75 não monitorizados. A análise dos resultados por 

subgrupos revelou que a monitorização esteve significativamente associada 

à função facial satisfatória, com 1 ano de pós-operatório em pacientes 

portadores de tumores grandes (> 2 cm), enquanto nos portadores de 

tumores menores, os resultados não atingiram significância estatística. 

Por  outro lado, Leonetti et al. 100 analisaram as vantagens da MIONF 

durante o acesso infratemporal em 31 pacientes não monitorizados versus 

20 pacientes monitorizados. Os monitorizados apresentaram uma função 

facial pós-operatória normal em 93%, ao passo que nos pacientes não 

monitorizados, essa função normal foi documentada em apenas 70% 100. 

Ademais, paralisia facial completa pós-operatória não foi observada em 

qualquer paciente do grupo monitorizado 100,101. Em um estudo de coorte 

histórico, Hammerschlag e Cohen 102 observaram 111 pacientes, 

consecutivos, submetidos à cirurgia com monitorização intraoperatória, e 

comparou-os a outros 207 pacientes não monitorizados. O advento da 

monitorização, portanto, possibilitou que a taxa de paralisia facial completa 

fosse reduzida de 14,5% para 3,6% 102. 
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A seu tempo, Dickins e Graham 15 investigaram os resultados pós-

operatórios de 108 pacientes, estratificados em três grupos, a saber: grupo I, 

sem monitorização do NF (38 pacientes); grupo II, os pacientes foram 

monitorizados com um sistema de detecção de movimentos (29 pacientes); e 

grupo III, os pacientes foram monitorizados com um sistema de EMG 

(41 pacientes). Uma função facial normal ou uma disfunção leve foi verificada 

em 39% dos pacientes não monitorizados e em 55% dos pacientes do grupo 

monitorizado com detector de movimentos, enquanto 87% dos pacientes do 

grupo monitorizado com EMG apresentaram uma função facial pós-operatória 

excelente 15. Kwartler et al. 103 revisaram, retrospectivamente, os resultados 

cirúrgicos de 155 pacientes não monitorizados e os de 89 pacientes 

submetidos à MIONF. Os pacientes monitorizados, portadores de tumores 

grandes, apresentaram resultados funcionais estatisticamente superiores no 

pós-operatório imediato e na alta hospitalar 103. No seguimento tardio, 

nenhuma diferença estatística foi notada, embora existisse uma tendência 

para melhores resultados no grupo monitorizado 103. 

Há de se admitir que esses resultados são expressivos, embora devam 

ser analisados com cautela, tendo em vista a problemática de se comparar 

estudos não padronizados, no que tange à classificação clínica do défice 

funcional do NF e à distribuição do tamanho dos tumores 15. Além disso, deve-

se enfatizar que, independentemente da técnica de monitorização, a MIONF 

representa simplesmente um técnica adjuvante passível de auxiliar tanto 

cirurgiões experientes quanto inexperientes, mas que não substitui a habilidade 

cirúrgica, e tampouco a experiência propriamente dita 10,15,23,26,27,55,61,70,104-106. 
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Não obstante, a monitorização pode desempenhar um papel educacional 

importante, sim, através do refinamento da técnica cirúrgica, com vistas a 

favorecer a dissecação cortante em detrimento da romba, a qual é sabidamente 

reconhecida na produção de maior atividade eletromiográfica 10,107, como 

enfatizado por Kartush 26: 

[…] a monitorização parece ser um professor 

sensacional, modelando as técnicas dos cirurgiões 

jovens e provendo valiosas informações durante a 

dissecação. Portanto, a monitorização reforça a 

essência da técnica microcirúrgica [...] 

 

Desde a recomendação explícita do uso rotineiro da MIONF pelo 

Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América (NIH Consensus 

Statement on Acoustic Neuroma) 64, não mais foram desenvolvidos os 

ensaios clínicos com o objetivo de comparar os benefícios da cirurgia com 

monitorização sobre a cirurgia sem monitorização 92,108. Os estudos 

subsequentes que surgiram na literatura mantiveram o mesmo desenho de 

avaliação retrospectiva de dados, embora um benefício claro tenha sido 

observado na qualidade da função facial pós-operatória dos pacientes 

monitorizados, seja em portadores de SV 29,31,109-113, seja em portadores de 

afecções do APC ou da base do crânio 72,114,115. 

De forma geral, os estudos apontam uma melhora nos resultados pós-

operatórios da função facial com o uso da MIONF, especialmente em 

pacientes portadores de tumores grandes 10,21,24-26,29,31,32,71,73,94,96,98,101,112-123. 

Assim, a monitorização intraoperatória tem-se estabelecido como um dos 
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métodos em que a neurocirurgia moderna pode melhorar os resultados 

cirúrgicos, reduzindo a morbidade 26,124, apesar da inexistência, pelo menos 

até o momento, de estudos controlados, prospectivos e randomizados 10,125. 

Aliás, acredita-se mesmo que esse tipo de estudo é improvável de ser 

desenvolvido, porque muitos cirurgiões, que já incluíram a monitorização em 

sua prática clínica diária, acreditam de fato na existência de um benefício 

com a utilização desse suporte e ficariam relutantes de privar seus pacientes 

da monitorização 10,25,26. Além do mais, a MIONF pode até mesmo contribuir 

para a obtenção de melhores resultados no que tange à preservação da 

audição, tendo em vista a possibilidade de redução do trauma cirúrgico 

suscetível de comprometer ambos os nervos 10,21,26,99.  

 

1.4.3  Objetivos da monitorização intraoperatória do nervo facial 

 

           O principal objetivo da monitorização neurofisiológica intraoperatória é 

proporcionar à equipe cirúrgica informações sobre deterioração da função 

neural em tempo real, de modo a permitir, através desse procedimento, 

modificações na estratégia cirúrgica que possam, em última análise, evitar 

uma lesão nervosa 25,26. Uma monitorização neurofisiológica efetiva requere 

o devido conhecimento da anatomia e da fisiologia pertinentes ao caso; 

requere a seleção apropriada das técnicas de monitorização, baseadas nas 

estruturas de risco em cada procedimento, bem como a interpretação 
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adequada das respostas evocadas, baseadas no conhecimento da atividade 

normal 10,26. Assim, os objetivos da MIONF incluem 25,26,32,92,106,108,111,126,127:  

A –  Identificar precocemente o NF nos tecidos moles, no tumor ou 

no osso; 

B –  Alertar a equipe cirúrgica sobre estimulação facial inesperada; 

C –  Mapear o curso do NF no osso temporal ou no tumor, através do 

uso da estimulação elétrica; 

D –  Aumentar a preservação neural, reduzindo o trauma mecânico 

ao NF durante o redirecionamento do nervo ou durante a 

dissecação tumoral; 

E –  Avaliar o prognóstico da função do NF ao final da ressecção 

tumoral. 

          Para alcançar todos esses objetivos, é necessária a utilização de 

várias técnicas de monitorização que se encontram atualmente disponíveis. 

Por exemplo, durante cirurgias do APC e da base do crânio, existem duas 

técnicas tradicionais de MIONF: a estimulação elétrica direta e a EMG 

contínua 128. Sabe-se que formas alternativas de MIONF têm sido 

desenvolvidas, aproveitando-se principalmente das propriedades antidrômicas 

e ortodrômicas da excitação do nervo motor após estimulação periférica 129-138. 

Essas técnicas têm a vantagem de poderem ser utilizadas em pacientes 

anestesiados com bloqueadores neuromusculares e também de monitorizar 

todo o nervo com um eletrodo único 92. Embora resultados interessantes 

tenham sido relatados nesses estudos 129-138, a falta de condução trans-

sináptica, isto é, a ausência do componente do tronco cerebral, corresponde 
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à maior limitação dos potenciais antidrômicos e ortodrômicos, uma vez que a 

secção completa do NF no APC pode gerar pouca ou nenhuma alteração da 

amplitude de resposta 126,139. Isso se deve à preservação da excitabilidade 

elétrica nervosa distal ao sítio de lesão que leva alguns dias para desaparecer, 

conforme descrito anteriormente 61,74,75,77. Além disso, a sensibilidade 

dessas técnicas à lesão nervosa permanece desconhecida e os potenciais 

nervosos não podem ser convertidos em sinais sonoros, com o intuito de 

prover respostas imediatas aos cirurgiões 32,92. A despeito de tais fatos, 

novas investigações devem ser encorajadas 92. 

 

1.4.4  Limitações das técnicas tradicionais de monitorização 

intraoperatória do nervo facial 

 

Apesar do reconhecimento das elevadas taxas de preservação do 

NF devido à introdução, aos avanços e ao uso rotineiro das técnicas de 

MIONF 48,54,140,141, a paresia facial ainda constitui uma complicação bastante 

frequente nos pacientes submetidos à cirurgia de base de crânio e do APC 48,54. 

Tal se deve, em parte, às limitações das técnicas tradicionais de MIONF, 

leiam-se: a estimulação elétrica direta (EED) e a EMG contínua 128.  

A EED não permite uma monitorização contínua, visto ser ela utilizada 

de forma intermitente durante o procedimento, podendo apresentar-se 

bastante ineficiente pelo atraso que proporciona, uma vez que para cada 

estimulação, faz-se necessária uma parada na dissecação 92. Além disso, a 
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EED mostra-se particularmente limitada em pacientes portadores de tumores 

grandes, nos quais a correta aplicação da ponteira de estimulação pode ser 

dificultada pela distorção anatômica do tronco cerebral e pela identificação 

tardia do NF proximal, inacessível durante grande parte do procedimento 

cirúrgico 48,128,141,142. Por conseguinte, a EED é altamente dependente da 

habilidade do cirurgião em localizar corretamente a zona de saída do NF no 

tronco cerebral 48. Alguns estudos têm demonstrado que a identificação do 

NF proximal, assim como o registro de um dos critérios de predição da 

função facial pós-operatória da EES, não pôde ser realizada em até 35% dos 

pacientes monitorizados, devido a problemas técnicos de distorção da 

anatomia ou do acesso cirúrgico 48,143.  

A EMG contínua conta com o aparecimento de descargas neurotônicas 

em resposta às manobras cirúrgicas que podem ser indicativas de uma lesão 

do NF 141,144. Até recentemente, a maior limitação desse método era a 

necessidade da utilização de um programa especial de computador para a 

análise de dados. Em outras palavras, a atividade repetitiva (train activity), que 

é particularmente precisa na predição da função facial, era avaliada 

quantitativamente apenas após a cirurgia 141,144. Esse problema foi, de certa 

forma, sobrepujado com o desenvolvimento de um novo programa capaz de 

reconhecer e de contar a atividade repetitiva em tempo real 145. Permanece, 

porém, a limitação da baixa disponibilidade do programa, ou seja, no 

momento sua utilização pode ser feita somente pelos seus idealizadores. 

Ademais, a EMG contínua fornece apenas uma correlação aproximada entre 

a frequência de descargas neurotônicas e o grau de injúria nervosa, de modo 
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que nem a sua presença nem a sua ausência asseguram a completa 

integridade anatômica e funcional do NF ao término da ressecção tumoral 146. 

É interessante notar, também, que a secção do NF pode não resultar em 

descargas neurotônicas, enquanto a estimulação mecânica do coto nervoso 

distal, que ainda se encontra em continuidade com o músculo, é passível de 

gerar atividades eletromiográficas 25,146-148. Contudo, ambas as situações 

devem ser reconhecidas, por causa do impacto significativo na predição da 

função facial quando do emprego da EMG contínua. 

Essas limitações têm estimulado a procura e o desenvolvimento de 

técnicas alternativas ou complementares de MIONF. Nesse contexto, o 

potencial evocado motor facial (PEMF), obtido por estimulação elétrica 

transcraniana (EET), foi introduzido recentemente para tanto, podendo ser 

considerado o método mais promissor de MIONF 48,124,142,143,149, porque 

suplanta inúmeras limitações das técnicas tradicionais 142. A interpretação do 

PEMF é independente da capacidade do cirurgião em localizar a porção 

proximal do NF, podendo, inclusive, facilitar a interpretação das respostas 

registradas com a EMG contínua 48,143.  

Em assim sendo, o PEMF tem-se mostrado um excelente método de 

monitorização do nervo facial, gerando resultados bastante confiáveis e 

reprodutíveis no que tange à predição da função facial pós-operatória. Para 

tanto, o critério eletrofisiológico mais utilizado até então é a relação de 

amplitude do PEMF final-valor de base. Quando do término do procedimento, 

o valor absoluto da amplitude do potencial é comparado ao valor encontrado 

no início do procedimento, gerando, com isso, uma relação percentual de 
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amplitude 48,142,143,149. Uma proporção de 50% foi estabelecida, promovendo 

resultados excelentes na predição da função facial, seguindo-se as cirurgias do 

APC e as da base do crânio 48,142,143,149. Esse critério foi, de certa forma, 

derivado dos estudos pioneiros com potencial evocado motor dos membros 149. 

Em vista disso, Acioly et al. 149 promoveram uma busca ativa pelos melhores 

limiares eletrofisiológicos do PEMF. A análise estatística resultou no 

desenvolvimento de dois limiares de amplitude, ou seja: uma relação de 80% 

(ou 20% de redução), para o músculo orbicular do olho, e uma relação de 

35% (ou 65% de redução), para o músculo orbicular da boca 149. Como os 

resultados referentes a esse músculo foram mais consistentes, originando, 

ademais, resultados estatísticos mais confiáveis, uma redução da relação de 

amplitude final-valor de base para níveis entre 80% e 35% deve ser utilizada 

como sinal de alerta para a promoção das alterações intraoperatórias da 

estratégia cirúrgica 149.  

Embora a redução do PEMF seja uma boa preditora da função facial 

pós-operatória, através do cálculo das relações de amplitude final-valor de 

base, apenas os valores finais e iniciais são apreciados e avaliados para a 

predição da função. Considerando-se que inúmeras manobras cirúrgicas são 

necessárias para a ressecção de tumores naquelas localizações; que várias 

delas podem per se contribuir para a deterioração da função facial e para a 

deterioração dos critérios eletrofisiológicos dos métodos tradicionais de 

MIONF; e que existe uma ampla variabilidade intraoperatória da amplitude 

do PEMF 48,149, seria possível documentar pacientes afetados pela perda ou 

deterioração intraoperatória significativa da amplitude do PEMF, durante 
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algumas manobras de ressecção do tumor, alcançando o final da cirurgia 

com a relação de amplitude dentro dos limites da normalidade. 

Supõe-se, assim, que a variação intraoperatória da amplitude do PEMF 

poderia correlacionar-se com a função facial pós-operatória, mesmo que a 

relação de amplitude final-valor de base fosse maior que o limiar de 50%. 

Consequentemente, uma relação de amplitude evento-valor de base do 

PEMF poderia alcançar resultados melhores no que tange à predição da 

função facial pós-operatória imediata e tardia. Além disso, há de se levar em 

conta que a amplitude tem sido o único parâmetro quantitativo usado para a 

interpretação do PEMF. Isso motivou o desenvolvimento do estudo das 

alterações intraoperatórias da morfologia da onda do PEMF, também 

conhecida como complexidade do PEMF, e da correlação dessas alterações 

com a função facial pós-operatória, em uma população uniforme de pacientes 

portadores de schwannoma vestibular com manobras cirúrgicas padronizadas 

e bem estabelecidas 43,128,150.  

 



 

 

 

2  OBJETIVOS 
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Os objetivos deste trabalho foram: 

1 Avaliar as alterações intraoperatórias da amplitude e da 

complexidade do PEMF em pacientes submetidos à cirurgia para 

ressecção de schwannoma vestibular; 

2 Correlacionar as alterações com o prognóstico facial no pós-

operatório imediato e tardio; 

3 Verificar se amplitude e complexidade constituem variáveis 

independentes de predição funcional.  

 



 

 

 

3  REVISÃO DA LITERATURA 
 

 



  Revisão da Literatura  33 

Marcus André Acioly de Sousa  Doutorado 

 

 

 

3.1  Considerações técnicas 

 

3.1.1  Tipos de estímulos  

 

A estimulação elétrica é realizada de forma convencional, através da 

aplicação de pulsos retangulares, por meio de dois eletrodos: o cátodo, que 

se torna negativo, e o ânodo, que se torna positivo 151. Os parâmetros básicos 

para um pulso retangular são a intensidade e a duração do pulso, medidas 

em  mili-ampère (mA) e em milissegundos (ms), respectivamente 151. 

A  estimulação nervosa depende da quantidade de carga (Coulomb, C) 

aplicada, a qual nada mais é do que o produto da quantidade de corrente 

(intensidade de corrente) e da quantidade de tempo (duração do pulso) 71,151. 

Na prática, cabe ressaltar que para efeito de comparação entre os trabalhos, 

não somente a corrente deve ser considerada, como também a duração do 

pulso. Assim, a carga aplicada a um nervo, utilizando-se 0,2 mA de limiar de 

estimulação durante 50 µseg de duração do pulso, é equivalente a 0,1 mA, 

quando utilizada uma duração de pulso de 100 µseg 71. 
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3.1.2  Tipos de estimuladores 

 

Dois tipos de estimuladores estão disponíveis comercialmente: o de 

corrente constante e o de voltagem constante 151. Os estimuladores de 

corrente constante mantêm sua intensidade de corrente no limiar desejado, ao 

passo que os estimuladores de voltagem constante mantêm a voltagem entre 

os eletrodos 151. A força do estímulo é então medida em mA ou em volts (V) 61. 

Por conseguinte, a corrente aplicada aos tecidos está diretamente relacionada 

à voltagem e inversamente relacionada à resistência, através dos princípios 

que regem a lei de Ohm (Amplitude = Voltagem/ Resistência) 61. 

Os estimuladores de corrente constante são empregados na maioria 

dos estudos neurofisiológicos, devido à sua resposta consistente 96,151. 

Moller e Jannetta 96 propuseram o uso dos estimuladores de voltagem 

constante, supondo que a maior parte da corrente aplicada dissipa-se nos 

líquidos de baixa impedância em vez de estimular o nervo. Portanto, para a 

utilização de aparelhos de corrente constante, a intensidade da corrente 

deveria ser elevada a níveis mais altos, visando à obtenção de uma resposta 

adequada 96. Desse modo, caso o líquido seja subitamente removido do 

campo cirúrgico ou, ainda, caso o nervo seja exposto, níveis elevados de 

corrente entrariam em contato direto com o nervo, a motivar consequências 

potencialmente danosas 92,96,108. 

Por outro lado, Prass e Luders 152 demonstraram que na prática não 

existem vantagens da estimulação com voltagem constante sobre a corrente 

constante, quando da utilização da ponteira de estimulação com isolamento 
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até a extremidade (flush tip probe). Esses autores defenderam, pois, o uso 

dos estimuladores de corrente constante, tendo em vista que a quantidade de 

corrente aplicada não sofre interferência com o diâmetro da ponteira de 

estimulação 152. Os resultados foram confirmados a posteriori por Kartush 

et  al. 24, indicando que as fontes de corrente constante podem ser 

aproveitadas efetivamente, quando ponteiras de estimulação com isolamento 

são empregadas. Adicionalmente, os artefatos de estímulo – especialmente o 

desvio de corrente (current shunting) – podem ser minimizados com a utilização 

de eletrodos bipolares com ponteiras portadoras de isolamento 24,152. 

Ademais, com o uso dos estimuladores de voltagem constante, a 

corrente aplicada muda de acordo com a resistência do tecido, podendo, 

portanto, tornar-se errática e inadequada para análises quantitativas 151. 

Assim sendo, o seu emprego deve estar restrito à identificação do NF 

durante cirurgias de fossa posterior 151. A controvérsia sobre a utilização de 

estimuladores de corrente constante e de voltagem constante ainda persiste, 

devendo ser objeto de futuros estudos, especialmente experimentais, com o 

intuito de dirimir definitivamente essa discussão 92.    

 

3.1.3  Tipos de ponteiras de estimulação 

 

Mesmo que sempre exista a necessidade de dois eletrodos para 

produzir uma estimulação elétrica, a estimulação é considerada “monopolar”, 

quando apenas um eletrodo ativo está em contato com o tecido estimulado, 

enquanto o eletrodo de referência encontra-se posicionado distante do 
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tecido alvo 151,153. As ponteiras de estimulação monopolar ou bipolar têm sido 

utilizadas em diversos estudos 92. Todavia, a densidade da corrente é 

melhor distribuída nas ponteiras monopolares, o que representa uma 

vantagem desse método, levando a uma correlação direta entre a força do 

estímulo e as respostas obtidas 151. A disseminação de corrente constitui um 

problema importante em relação à estimulação monopolar, induzindo a 

respostas falso-positivas através da ativação de qualquer tecido, 

especialmente os NC adjacentes que por acaso estejam no trajeto da 

corrente elétrica 14,24,25,146,151,154. Essas respostas erráticas podem ser 

minimizadas através da correta instalação dos eletrodos de referência, ou 

seja: distantes do local da estimulação e, especialmente, fora do trajeto de 

outros nervos, e/ou associada ao emprego de eletrodos de referência 

maiores que os eletrodos ativos 151. 

A estimulação bipolar, por sua vez, é considerada quando ambos 

os  eletrodos ativos estão em contato com o tecido estimulado 151,153. 

Os eletrodos podem estar dispostos lado a lado, como numa pinça baioneta, 

ou concentricamente 151. Esse tipo de estimulação demonstra uma maior 

especificidade e precisão no que tange à localização dos tecidos alvo, 

uma  vez que tende a estimular principalmente os tecidos que se encontram 

abaixo ou entre os dois eletrodos, reduzindo, por conseguinte, a 

probabilidade  da disseminação de corrente a sítios distantes do eletrodo 

de referência 21,24,25,92,99,146,151. É interessante notar que a orientação das 

pontas dos eletrodos bipolares pode induzir alterações na amplitude de 

resposta 24,151,155, de modo que a colocação longitudinal dos eletrodos sobre o 
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eixo nervoso requere cerca de metade a dois terços da intensidade de 

corrente necessária quando os eletrodos são posicionados 

perpendicularmente ao eixo nervoso 24,151. As limitações da estimulação 

bipolar consistem na complexidade da sua distribuição de corrente e do 

desvio de corrente para o LCR ou coleções de sangue, a gerar respostas 

falso-negativas 96,146,151. Quando comparadas às ponteiras bipolares, os 

eletrodos monopolares exigem uma intensidade de corrente cerca de 2 ou 3 

vezes maior para alcançar as mesmas respostas 24. 

O melhor protocolo de estimulação permanece uma fonte contínua de 

debates 24,71,92. Embora Moller e Jannetta 96 tenham demonstrado a 

superioridade da estimulação com voltagem constante sobre a corrente 

constante, a comparação foi realizada com voltagem monopolar e corrente 

bipolar. No entanto, a depender dos objetivos clínicos desejados, variações do 

protocolo podem se tornar imprescindíveis para otimizar o efeito da 

monitorização 32. Devido às diferenças nas características elétricas das 

ponteiras monopolar e bipolar, alguns autores recomendam o uso 

concomitante dos dois tipos de configuração, de acordo com os objetivos 

clínicos desejados 24. Dessa forma, a estimulação monopolar pode ganhar a 

preferência, quando do mapeamento tumoral, em que a alta sensibilidade é 

indispensável, enquanto a configuração bipolar apresenta-se mais adequada 

para a diferenciação dos NC no APC, considerando-se sua alta especificidade 

e a baixa corrente requerida 24,25,104,111,120,126,156. 
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3.1.4  Tipos e montagem dos eletrodos de registro 

 

Vários eletrodos encontram-se disponíveis para o registro da EMG, 

nomeadamente: os eletrodos de superfície, as agulhas subcutâneas e os 

eletrodos monopolares ou bipolares do tipo gancho 92,106,108,146. Os eletrodos 

do tipo gancho têm a maior impedância e o menor campo de registro, 

enquanto as agulhas subcutâneas têm uma impedância intermediária e um 

grande campo de registro; já os eletrodos de superfície têm a menor 

impedância e o maior campo de registro 156. 

Os eletrodos de superfície demandam mais tempo para montagem, são 

menos específicos, e estão sujeitos a artefatos, bem como ao deslocamento 

durante a cirurgia 92,106,108. Por essas razões, eles são considerados 

inadequados para monitorização de EMG intraoperatória 106,146. Por outro lado, 

os eletrodos do tipo gancho, mesmo tendo o seu uso defendido por alguns 

investigadores, devido à sua alta sensibilidade e especificidade na detecção 

das respostas musculares 94,96,146,155,157, eles não apresentam nenhuma 

vantagem significativa, podendo, inclusive, ser mais traumáticos à pele e aos 

músculos 92. Portanto, os eletrodos-agulha de platina da eletroencefalografia 

são os mais comumente utilizados, tendo em vista apresentarem uma 

superfície maior não isolada, quando comparados aos eletrodos de EMG de 

fibra única, e melhor habilidade no reconhecimento de atividades musculares 

específicas em qualquer parte do músculo alvo 92.  
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Os estudos iniciais de EMG facial utilizavam um canal único para o 

registro das atividades musculares das divisões superior e inferior do NF, 

através da colocação de um eletrodo da configuração bipolar em cada 

músculo orbicular (do olho e da boca) 96. Essa montagem extensa, 

entretanto, manifesta-se mais vulnerável a artefatos, por causa da grande 

separação entre os eletrodos, o que acaba por prejudicar também o 

reconhecimento das respostas, em consequência da EED durante atividade 

sustentada de EMG 92,158. O registro em vários canais suplantou ambas as 

limitações, devido ao aumento da probabilidade de ter pelo menos um canal 

livre da atividade muscular sustentada, a possibilitar uma EED eficaz, 

mesmo durante atividade irritativa de EMG 92. Além disso, a montagem com 

eletrodos múltiplos permite um aumento da sensibilidade dos registros de 

EMG 159,160. Recomenda-se, então, monitorizar pelo menos duas divisões do 

NF através do uso de dois canais (dois eletrodos da configuração bipolar 

para cada divisão superior e inferior do NF) 92, arranjados entre si a uma 

distância de pelo menos 5 mm 158, conforme descrito por Kartush et al. 25. 

Até os dias atuais, os eletrodos de EMG têm sido aplicados de forma 

arbitrária, não existindo uma montagem padrão para sua colocação nos 

músculos da face 161. Segundo Kartush et al. 25, os eletrodos devem ser 

acomodados em pares no músculo orbicular do olho e no sulco naso-labial. 

Levando em conta que a localização dos eletrodos pode influenciar a 

magnitude das respostas musculares 161, de modo a prejudicar a qualidade 

da monitorização e, consequentemente, a detecção de atividade patológica 

de EMG 158, Guo et al. investigaram a possibilidade de haver um melhor 
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posicionamento dos eletrodos em derredor do olho e da boca 161. 

Concluíram, pois, que para o registro de potenciais mais robustos e 

consistentes, a seguinte montagem seria a melhor preconizada: para o 

músculo orbicular do olho, os eletrodos devem ser posicionados a 1,5 cm de 

distância, de forma que um eletrodo seja colocado logo abaixo da 

sobrancelha, a 1,5 cm do canto lateral, e o segundo, na rima orbitária, 

nivelado com o canto lateral; para o músculo orbicular da boca, um eletrodo 

é inserido a 2 cm de distância da comissura bucal e o segundo, posicionado 

a 1 cm do primeiro, tanto no lábio superior, quanto no lábio inferior, 

porquanto não existe diferença estatística entre as montagens 161. 

Além dos registros de EMG, existem aparelhos baseados na detecção 

de movimentos dos músculos faciais que podem ser de grande auxílio na 

monitorização facial, devido à incapacidade dos sistemas de EMG em registrar 

atividade durante a cauterização 92,106,107,146. Essa incapacidade advém do 

aparecimento de artefatos concomitantes à cauterização que podem prejudicar 

a adequada identificação de atividade eletromiográfica indicativa de lesão 

térmica do NF 92. Como consequência, o NF conserva-se particularmente 

vulnerável durante essa fase do procedimento 92. Apesar do desenvolvimento 

de vários aparelhos detectores de movimento 23,55,66,70,107,162-165 e até de 

sistemas de vídeo 166-169, os registros de EMG permanecem como os mais 

sensíveis indicadores de atividade do NF 15,70,92,98,106,163,167. Durante cirurgias na 

fossa posterior, esses registros de EMG requerem níveis de corrente reduzidos 

para serem ativados e reagem precocemente quando comparados ao alarme 

sonoro 15,70. Ademais, as respostas evocadas de EMG, que podem 
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corresponder à lesão do NF, tornam-se passíveis de serem detectadas pelo 

sistema de EMG, sem produzirem movimentos faciais que ativem o alarme 

sonoro 70. Há de se enfatizar, contudo, que nenhum equipamento permite uma 

monitorização adequada durante a cauterização 126. 

 

3.1.5  Anestesia 

 

A monitorização do NF com EMG pode ser feita essencialmente sob 

qualquer regime anestésico, exceto com bloqueadores neuromusculares, que 

reduzem a precisão da MIONF pela interferência com a propagação de 

potenciais, tornando-a incompatível com uma monitorização adequada 32,92. 

Todavia, outros estudos têm demonstrado que, mesmo sob níveis moderados 

e até mesmo profundos de bloqueio neuromuscular, é possível desencadear 

atividade de EMG facial, tanto por EED, quanto por manipulação mecânica, 

sem comprometer a MIONF 147,170-172. Essa hipótese baseia-se na premissa 

de que os músculos faciais manifestam-se, de certa forma, insensíveis aos 

efeitos dos bloqueadores musculares 170,171. Contudo, tal fenômeno não foi 

ainda completamente elucidado, embora um tipo diferente de inervação 

(maior número e tamanho das junções neuromusculares) e uma menor 

afinidade dos receptores de acetilcolina nos músculos faciais já tenham sido 

sugeridos como explicações possíveis para tanto 170,171.   

Entende-se que estudos adicionais com uma base populacional maior 

devem ser realizados, com o intuito de confirmar esses achados. Cabe 
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ressaltar, também, que NF lesionados cronicamente, como ocorrem nas 

doenças do APC, podem apresentar uma maior sensibilidade a níveis 

reduzidos de bloqueadores neuromusculares 170. No momento, existe uma 

crença generalizada de que bloqueios neuromusculares, mesmo sendo 

parciais, comprometem as atividades espontâneas e mecanicamente 

evocadas e, por conseguinte, o seu uso não deve ser recomendado para 

MIONF 24,92,155. Em contrapartida, agentes de curta duração, como a 

succinilcolina, podem ser administrados durante a intubação traqueal, uma 

vez que sua metabolização é esperada ainda durante o acesso cirúrgico, 

retornando ao estado normal antes que os períodos críticos do procedimento 

sejam alcançados 25,92,146. 

 

 

3.2  Estimulação elétrica direta 

 

A estimulação elétrica constitui uma técnica rotineira, tendo em vista 

seu uso amplamente difundido para MIONF, durante cirurgias do APC 173. 

A utilização da EED é bastante simples em seu conceito 25. Com uma 

ponteira de estimulação, o estímulo é aplicado sobre as estruturas da fossa 

posterior, levando à geração dos potenciais de ação muscular composto 

(PAMC), os quais são registrados através de pares de eletrodos 

posicionados nos músculos faciais ipsilaterais 25 (Figura 9). As respostas são 

monitoradas acusticamente, através de uma caixa de som, ao passo que a 
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magnitude das contrações musculares é observada no monitor do aparelho 

de eletrofisiologia 155,173. Faz-se importante destacar que a intensidade do 

estímulo necessária para evocar os PAMCs encontra-se elevada em nervos 

e raízes nervosas lesionadas 147,163. Assim, EED pode ser de grande auxílio 

durante a exploração cirúrgica das regiões atravessadas pelo nervo facial, 

promovendo informação em tempo real sobre seu status funcional 61,173,174. 

A segurança da estimulação nervosa foi experimentada tanto em modelos 

animais 175,176, como também na prática clínica 24,71,104. 

 

 

Figura 9 – Mecanismos da estimulação elétrica direta. As fotografias 

intraoperatórias demonstram a visão cirúrgica de um grande schwannoma 

vestibular direito operado em posição semissentada (esquerda). O nervo facial 

pode ser estimulado durante várias etapas do procedimento, através do uso da 

ponteira de estimulação no meato acústico interno (IAC) (acima) ou ao final da 

ressecção tumoral no tronco cerebral (abaixo). Os potenciais de ação muscular 

composto (PAMC) devem ser demonstrados em ambos os músculos, após a 

estimulação (direita). Bstem – tronco cerebral; IAC – meato acústico interno; Stim 

Probe – ponteira de estimulação; Tu – tumor 
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3.2.1  Utilização intraoperatória  

 

Os tumores do APC e do osso temporal podem deslocar, atenuar ou 

até mesmo englobar o NF, de modo que a sua identificação tem a 

possibilidade de ser problemática 24. Nos tumores pequenos, a identificação 

do NF é direta e bastante simples com a EED 92. Frequentemente, no 

entanto, a única maneira de localizar o NF de forma adequada dá-se através 

da EED, especialmente em pacientes portadores de tumores grandes 92. 

A  localização precisa do NF constitui o primeiro passo na direção da 

preservação da função 104. Assim sendo, a identificação do NF exprime a 

principal utilidade da EED, a qual é a técnica mais apropriada para o 

mapeamento 25,174.  

Independente do protocolo de estimulação (ponteira de estimulação 

bipolar versus monopolar ou estimuladores de corrente constante versus 

voltagem constante), a localização do NF é determinada pela utilização de 

cargas elevadas (frequentemente entre 0,3 a 1 V ou 0,1 a 3 mA) no APC, no 

osso temporal ou, ainda, na superfície tumoral 27,71,92,106,157,177,178. Via de 

regra, a estimulação é mais facilmente obtida quando o nervo encontra-se 

nas proximidades do eletrodo 151; mas se a corrente for muito alta, as 

ponteiras de estimulação monopolar podem permitir a disseminação da 

corrente dos tecidos para o NF 106,179,180. Nesse contexto, é importante 

reconhecer que, através da utilização de intensidades entre 0,5 e 0,6 mA, a 

corrente é dispersada numa distância máxima de 2 cm do eletrodo 179. Além 

disso, cabe ressaltar a existência de uma correlação entre a corrente elétrica 
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aplicada e a espessura do osso sobre o NF, de forma que 1 mA de corrente 

corresponde a aproximadamente 1 mm de osso 105,106,163.      

Em cirurgias da fossa posterior, no entanto, a corrente necessária 

para estimular o NF exposto é usualmente menor: cerca de 0,1 a 0,2 mA são 

suficientes para essa finalidade 106. A estimulação indevida do nervo 

trigêmeo pode produzir atividade de EMG nos canais utilizados para 

monitorização do NF, devido à considerável interação entre os canais 70,92. 

A  distinção pode ser conseguida pela diferente morfologia dos registros, 

em  que uma menor amplitude e uma latência mais rápida são observadas 

nas respostas trigeminais 179. A ativação das fibras motoras do trigêmeo 

produz tipicamente respostas de EMG em 2 a 4 ms, enquanto as respostas 

faciais ocorrem tardiamente entre 5 e 8 ms 92,179,181,182. Após a identificação 

do nervo, a intensidade de estímulo é reduzida com o objetivo de minimizar 

a disseminação de corrente de forma a ser ajustada a intensidade mínima 

capaz de evocar uma resposta de EMG 14,177,178. Realiza-se, então, a EED 

do NF durante todo o procedimento, a fim de assegurar a localização do 

nervo, bem como a sua integridade 14,181.  

Antes de proceder à ressecção tumoral, a cápsula do tumor deve ser 

cuidadosamente estimulada, para confirmar a existência de fibras do NF na 

área a ser dissecada 14,92,106. Caso não se obtenham respostas, mesmo com 

o emprego de altas cargas de estimulação, assume-se, então, que o NF 

encontra-se distante da área estimulada, permitindo, por meio disso, uma 

dissecação mais rápida e com reduzido risco de lesão do NF 14,92,106. 

Essa  conduta é de grande valia em SV, uma vez que o NF é raramente 
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encontrado em localização posterior ou intratumoral situação essa que 

ocorreu em somente 3% dos pacientes 50,183,184. Desse modo, a aplicação da 

EED pode evitar a secção inadvertida do NF com curso aberrante ou 

distribuído pela superfície tumoral 111. 

Aliás, além do curso aberrante, uma situação adicional de estimulação 

inesperada do NF despertou, recentemente, bastante interesse, após a 

descrição do nervo dividido (nerve splitting), que vem sendo particularmente 

reconhecido nos casos de origem medial do SV 96,184,185. O NF dividido pode 

ser encontrado em aproximadamente 36% dos SV de origem medial, o que é 

evidenciado através de estimulação seletiva 184. Nesses casos, o NF 

apresenta duas porções: uma divisão maior, localizada no aspecto anterior 

médio da cápsula tumoral, e uma divisão menor, que cursa sobre o polo 

cranial do tumor 184,185. A estimulação do ramo menor evoca respostas 

exclusivas no músculo orbicular do olho 185. A seletividade das respostas 

evocadas fortalece a hipótese de um arranjo topográfico das fibras do NF 

dentro do APC 185. Por outro lado, Ashram et al. 186 atribuíram à estimulação 

do nervo intermédio os mesmos achados eletrofisiológicos, quais sejam, 

latência tardia, baixa amplitude e registro exclusivo no canal do músculo 

orbicular do olho. O reconhecimento intraoperatório do NF dividido manifesta 

o mesmo impacto cirúrgico, independentemente de ser considerado ou não 

o nervo intermédio 185, devido à proteção do NF de uma secção inadvertida, 

indicando que o tronco principal do nervo pode estar localizado numa 

posição completamente diferente dentro do APC 185,186.  
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3.2.2  Predição da função facial 

 

Ao final da ressecção tumoral, a função facial deve ser avaliada com 

o  objetivo de verificar lesões ocorridas durante o procedimento e o 

prognóstico 25,92,106,181,187. Para tanto, inúmeros protocolos foram desenvolvidos, 

utilizando-se de uma ampla variedade de fontes de estimulação, de desenhos 

de eletrodos, de montagem dos eletrodos de registro, assim como de diferentes 

critérios preditivos 71,82,92,187,188. Uma descrição detalhada dos estudos até então 

publicados sobre a função preditiva da EED pode ser encontrada no Anexo A.  

A informação intraoperatória obtida com a EED permite ao cirurgião, de 

forma imediata, instruir o paciente sobre a estimativa de sua provável função 

facial 36. Além disso, a predição precoce e precisa da lesão do NF ou de sua 

recuperação funcional permite um planejamento adequado da melhor proposta 

terapêutica, incluindo procedimentos precoces de reanimação facial antes do 

desenvolvimento de atrofia muscular significativa 38,82,119,188,189. Por outro lado, a 

correta predição da função também pode evitar procedimentos cirúrgicos 

desnecessários, enquanto a recuperação funcional ainda mostra-se provável 51. 

 

A.  Amplitude do potencial muscular de ação composto  

A utilização do valor absoluto da amplitude dos músculos faciais como 

parâmetro preditivo após a ressecção tumoral foi proposta inicialmente por 

Harner et al. 99. Em seguida, Beck et al. 173 quantificou a magnitude da 

contração muscular em resposta a 0,05 mA de estimulação no tronco 
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cerebral. A amplitude do PAMC é diretamente proporcional ao número de 

fibras musculares estimuladas 71, refletindo, por meio disso, o número de 

axônios intactos 146,174,180. Convém enfatizar que os valores absolutos do 

PAMC com estimulação no MAI permanecem relativamente constantes 

durante todo o procedimento, enquanto os valores obtidos com a 

estimulação na zona de saída da raiz no tronco cerebral frequentemente 

sofrem uma redução durante a cirurgia 177,179,180,190. Essa observação 

demonstra, de certa forma, uma relação temporal razoável entre a lesão 

progressiva do nervo e a manipulação cirúrgica que, em última análise, 

indica a perda da condutividade dos axônios em decorrência da lesão 

intraoperatória 146,180. A maior limitação desse método corresponde à ampla 

variabilidade interindividual, por causa da inconsistência no posicionamento 

das agulhas e do tamanho dos músculos monitorizados entre os pacientes 

71. Isso se reflete pela grande variação de limiares nos estudos publicados. 

A propósito, alguns desses estudos consideram a amplitude do PAMC de 

100 a 500 µV, em resposta a 0,05 a 0,6 mA de estimulação no tronco 

cerebral, como o valor limite para o diagnóstico de uma função facial 

pós-operatória comprometida 68,140,173,178,180. Assim, a redução da amplitude 

das contrações musculares mostra-se correlacionada à paresia facial 

pós-operatória 99,173,191. A estimulação máxima ou supramáxima poderia 

resultar em PAMCs maiores, mas o risco de lesão elétrica seria 

sobremaneira aumentado 71. 
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B.  Limiar de estimulação 

Para a ativação do NF, o menor valor de estimulação é procurado 

ativamente de forma que as melhores fibras sejam responsivas 71. O limiar 

de estimulação é alcançado quando da descoberta do limiar elétrico capaz 

de produzir um registro de EMG 99. A falta de padronização das técnicas e 

dos parâmetros impede uma comparação pormenorizada entre os resultados 

publicados 71,92. Entretanto, existe uma tendência na predição de bons 

resultados funcionais pós-operatórios, através do uso de baixos limiares de 

estimulação no tronco cerebral, seguindo-se a ressecção tumoral, 

notadamente em se tratando de limiares menores que 0,05 a 0,1 mA 36,159,192 

ou 0,1 V 193, enquanto limiares elevados a 2-3 mA 119,163 ou a 1-3 V 

encontram-se comumente associados à severa disfunção facial pós-

operatória 81,92. 

 

C.  Relação de amplitude proximal-distal 

Concomitante à introdução dos eletrodos de superfície de EMG para 

registro das respostas musculares evocadas, Delgado et al. 14 também 

sugeriram a criação de um novo critério preditivo para estimar a função facial 

pós-operatória ao final da ressecção tumoral, através da estimulação do MAI 

e da zona de saída do tronco cerebral. Como resultado, ambos os valores 

absolutos de amplitude puderam ser empregados para confirmar a 

integridade do nervo, de forma que amplitudes similares foram relacionadas 
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à fraqueza facial com recuperação funcional precoce, enquanto uma 

redução de amplitude entre o tronco cerebral e o MAI esteve associada à 

paresia facial sustentada 14. A extensão da lesão axonal pode ser, portanto, 

estimada pelo uso da relação de amplitude 21. 

A relação de amplitude proximal-distal elimina a variabilidade 

interindividual de cada resposta, o que ocorre particularmente com bastante 

frequência em outros métodos eletrofisiológicos de predição da função 38. 

Por conseguinte, essa técnica é considerada mais precisa do que o limiar de 

estimulação 38. Ademais, com a estimulação da região distal do MAI e do 

tronco cerebral, a função da EED expande-se para a detecção e a 

quantificação do bloqueio de condução 38. Embora tais constatações não 

tenham sido corroborados por Benecke et al. 104, é possível perceber, em 

termos gerais,  que tais estudos indicam que a utilização do critério de 

relação de amplitude para o prognóstico do NF permite de fato uma melhor 

predição da função, quando comparado ao valor absoluto e ao limiar de 

estimulação 21,38,48,82,174,180,191. 

Uma relação de amplitude proximal-distal superior a 30% estabelece 

um forte indicativo de uma função facial boa ou excelente, especialmente a 

longo prazo 32,38,82,174,180. Outros investigadores, porém, encontraram valores 

relativos diferentes, quais sejam: valores superiores a 90% predizem um 

bom prognóstico imediato e tardio; os que ficam entre 50% e 90% indicam 

paresia significativa transitória, com resultado satisfatório a longo prazo; 

já os valores inferiores a 50% são passíveis, inclusive, de suscitar a 
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realização de uma tarsorrafia ainda na sala operatória 194. Além dos registros 

de EMG, Prass et al. 98 observaram que as respostas acústicas evocadas 

pela estimulação no MAI eram frequentemente mais altas do que aquelas 

percebidas quando o tronco cerebral era estimulado. Em todos os pacientes, 

nos quais esta observação foi documentada, ocorreu paralisia facial no pós-

operatório imediato 98. 

 

D.  Comparação entre os métodos eletrofisiológicos de predição da 

função 

Estudos comparativos entre os diversos métodos eletrofisiológicos de 

predição da função facial são escassos na literatura. No geral, o uso das três 

técnicas eletrofisiológicas promove uma predição confiável do prognóstico 

facial, conforme se encontra abreviado no Anexo A. Através da análise 

individual dos diferentes métodos durante cirurgias da base do crânio ou do 

APC, Magliulo e Zardo 195,196 compararam o valor preditivo da amplitude 

absoluta de resposta, do limiar de estimulação e da relação proximal-distal. 

O  método de Beck (atividade de EMG contínua com amplitude maior que 

500 µV durante 30 seg e resposta de 500 µV ao estímulo de 0,05 mA) falhou 

na predição da função facial, porque pacientes com limiares superiores a 

0,05 mA não foram encontrados nesses estudos 195,196. O método de 

Silverstein (limiar de estimulação ≤ 0,1 mA) previu corretamente o prognóstico 

facial final em 84% a 86,9% dos pacientes, ao passo que o método de relação 
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de amplitude, representado pelo método de Berges (R = R´/R´´, em que R´ 

corresponde à intensidade de estimulação mínima no APC dividida pela 

amplitude de resposta; e R´´, à intensidade e à amplitude no MAI), atingiu de 

90% a 91,3% de correta predição da função 195,196. A limitação do número de 

casos e o desenho retrospectivo dos estudos impedem uma conclusão 

definitiva, embora exista uma tendência de o método de relação de 

amplitude promover os melhores resultados quando utilizado de forma 

exclusiva 195,196. Sobottka et al. 178, por outro lado, demonstraram que os 

valores absolutos obtidos com a estimulação proximal são melhores do que 

a relação de amplitude para tanto. 

O uso simultâneo da amplitude de resposta e do limiar de 

estimulação, entretanto, aumenta a capacidade de predição da função no 

pós-operatório imediato e tardio, devido à redução dos resultados falso-

positivos, quando comparados ao uso exclusivo do limiar de estimulação 

independente do protocolo realizado, seja de corrente constante ou de 

voltagem constante 140,193. De forma análoga, a associação do limiar de 

estimulação e da relação proximal-distal também se revelou benéfica, 

especialmente na predição do prognóstico final dos pacientes portadores de 

disfunção facial pós-operatória de moderada a severa 82,188. Assim, a 

combinação de vários métodos pode promover a melhor estimativa na 

predição da função facial pós-operatória 92. 
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3.3  Eletromiografia contínua 

 

A EMG contínua é monitorizada através de pares de eletrodos 

posicionados nos músculos inervados pelos nervos ou raízes nervosas que se 

encontram expostos ao risco de lesão durante o procedimento cirúrgico 147. 

Na verdade, o conceito de monitorização contínua do NF, com o intuito de 

proporcionar informação em tempo real ao cirurgião, foi introduzido com o 

advento dos equipamentos sonoros 23,66,94,96. Essas técnicas foram 

desenvolvidas para detectar movimentos faciais, em resposta ao trauma 

mecânico causado ao NF durante a manipulação cirúrgica 23,66,94,96,98,104,147 

(Figura 10). Os registros de EMG de vários músculos podem ser 

monitorizados concomitantemente, através do uso de caixas de som para as 

respostas acústicas e de um osciloscópio para as respostas visuais 25,111,146 

(Figura 11). A atividade de EMG mais importante durante o procedimento 

cirúrgico é a descarga neurotônica, a qual representa a atividade dos 

potenciais de unidade motora em decorrência da irritação mecânica ou 

metabólica dos nervos que inervam os músculos monitorizados 99. É 

interessante observar que, de forma similar aos PAMCs após a EED, os 

nervos motores lesionados exibem uma menor capacidade de evocar 

descargas neurotônicas, seguindo-se ao trauma mecânico 147. 
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Figura 10 – Mecanismos de registro da EMG contínua em resposta às manobras 

cirúrgicas. O contato direto dos instrumentos cirúrgicos deflagra respostas 

imediatas logo após a estimulação (esquerda), enquanto a tração produz uma 

resposta tardia, também conhecida como atividade repetitiva (train activity) (direita). 

Adaptado de Kartush et al. 126     

 

 

 

Figura 11 – Esquema da monitorização acústica de EMG facial. Adaptado de Prass 

e Luders 94 
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Embora a preservação do NF tenha sido aprimorada com o advento da 

monitorização acústica, o interesse na análise detalhada dos padrões de 

atividade de EMG em resposta à manipulação cirúrgica ganhou atenção 

somente com os estudos de Prass e Luders 94 e Prass et al. 98. Esses padrões 

foram inicialmente classificados em dois tipos, a saber: a atividade espontânea 

e a atividade evocada 94,98. As atividades evocadas correspondem à grande 

maioria das respostas intraoperatórias documentadas que surgem em 

decorrência das manobras cirúrgicas 94,98. A EED, o trauma mecânico, e a 

cauterização são exemplos de manobras intraoperatórias que estão 

relacionadas ao aparecimento de atividade evocada de EMG de diferentes 

amplitudes e morfologias de onda subdivididas em padrões de surto (bursts), 

atividade repetitiva (trains) e de pulso 94. Além desses parâmetros, os padrões 

de EMG intraoperatória também diferem em termos de grau de sincronia, de 

duração e/ou de relação temporal com os eventos provocadores 94. 

O padrão de pulso é observado exclusivamente após a EED, sendo 

facilmente reconhecido pelo sinal acústico do tipo pulsado, emitido em perfeita 

sincronia com a estimulação elétrica 94. O padrão de surto, por outro lado, 

manifesta-se como a atividade de EMG mais frequentemente documentada, 

sendo caracterizada por curtos potenciais de unidade motora relativamente 

sincronizados, com duração de até algumas centenas de milissegundos 94. 

Existe uma relação direta de causa e efeito entre o aparecimento da atividade 

de surto e os eventos deflagradores, ou seja, eventos decorrentes da 

manipulação cirúrgica, tais como trauma mecânico direto, cauterização ou 

irrigação, dentre outros 94,98,197. É interessante observar que as descargas 
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neurotônicas raramente acontecem após a laceração súbita do nervo 126,146. 

As ondas do tipo surto surgem provavelmente devido às propriedades 

mecano-receptoras ou à irritação metabólica das fibras nervosas, levando, em 

última análise, à despolarização e, por conseguinte, à deflagração dos 

potenciais de ação 94,146. Assim, o padrão de surto corresponde, 

possivelmente, a uma descarga única de múltiplos axônios do NF 94. Trauma 

mecânico rápido e de alta frequência pode produzir atividade de surto de 

grande densidade, quando comparada a menores magnitudes de compressão 

94. A obtenção da atividade de surto corresponde a um sinal indireto de um NF 

funcional, tendo em vista serem facilmente deflagradas em axônios 

saudáveis, quando comparados àqueles severamente comprometidos pela 

infiltração tumoral 94,98,146. Portanto, o aparecimento de atividade de EMG do 

tipo surto está provavelmente arrolado à estimulação facial por diversos 

mecanismos que não correspondem necessariamente à lesão nervosa 94. 

Eventualmente, a atividade de surto é seguida de atividade periódica 

sustentada ou repetitiva, podendo durar até 30 seg 94.  

Por fim, a atividade repetitiva é caracterizada por potenciais de unidade 

motora não sincronizados com duração variável de até alguns minutos 94,98. 

Dois tipos de atividade repetitiva foram inicialmente identificados, diferindo 

entre si na frequência, na amplitude, na regularidade de intervalo, bem como 

no padrão de ascensão e de declínio dos potenciais de unidade motora 94. As 

atividades de alta frequência (entre 50 e 100 Hz) originam um sinal sonoro de 

qualidade acústica característica que lembra o motor de um avião, daí serem 

também chamados de potenciais de avião bombardeiro. As atividades de 
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baixa frequência, por outro lado, reproduzem um sinal sonoro similar ao 

estourar do milho de pipoca, sendo menos frequentemente encontrada do que 

a anterior 94. A atividade repetitiva encontra-se relacionada, o mais das vezes, 

à tração do NF, especialmente quando essa manobra acontece a partir da 

direção lateral para medial 94,98,197. De forma interessante, verifica-se um 

intervalo de segundos a minutos entre a ocorrência do evento provocador e o 

início da atividade eletromiográfica 94. Assim como a atividade de surto, a 

cauterização, o trauma nervoso leve e a irrigação podem estar associados ao 

aparecimento de episódios de atividade repetitiva, especialmente as de alta 

frequência, enquanto a retirada dos afastadores e dos dissectores promove 

uma redução da atividade de EMG 94,98,197. 

Por causa desse interregno existente entre o início, propriamente dito, 

da atividade e o evento provocador, o estabelecimento de uma relação de 

causa e efeito entre a manobra cirúrgica e as respostas de EMG nesse tipo 

de atividade constitui uma tarefa particularmente complicada 94. Entretanto, o 

intervalo de tempo, em resposta à tração de lateral para medial, pode ser 

explicado, de certa forma, pelo comprometimento do suprimento arterial e 

consequente isquemia nervosa 94. Isso resulta no disparo repetitivo de uma 

ou mais unidades motoras, devido à manutenção do potencial axonal de 

membrana acima dos níveis do limiar do potencial de ação 94. As atividades 

repetitivas são frequentemente documentadas no transcorrer de cirurgias 

com NFs severamente envolvidos por tumor, o que os torna mais suscetíveis 

à lesão durante as manobras de dissecação e de tração 94. A identificação 

desse tipo de atividade pode representar uma lesão potencial ou em 
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andamento do NF (som do tipo pipoca), ou mesmo uma lesão significativa 

(som do tipo bombardeiro) do NF 94.  

Mesmo com a descrição de inúmeros tipos de sinais sonoros e 

padrões de EMG, as investigações a propósito desse assunto 

permaneceram uma fonte interminável de controvérsias (Anexo B) até o ano 

2000, ocasião em que Romstock et al. 141 promoveram uma análise 

pormenorizada dos padrões de EMG com respeito às suas implicações 

cirúrgicas. Definiram eles cinco tipos de atividades evocadas de EMG, em 

detrimento dos três padrões descritos por Prass e Luders 94 e Prass et al. 98. 

Além dos potenciais de surto e em ponta (spikes), a atividade repetitiva foi 

subdividida em atividades dos tipos A, B e C (Figura 12) 141. 

Os potenciais em ponta correspondem a potenciais bi- ou trifásicos 

com um grande pico (≤ 2.000 µV de amplitude). Os potenciais de surto, 

por sua vez, são definidos como um complexo isolado de potenciais em 

ponta superpostos, arranjados em forma de fuso, a exibir vários grandes 

picos de até 5.000 µV, com duração estimada de até algumas centenas 

de milissegundos 141. A atividade repetitiva do tipo A (A-trains) 

compreende um padrão morfológico sinusoidal único, o qual vem 

acompanhado de um típico sinal sonoro de alta frequência. Essa atividade 

é caracterizada pelo início súbito, pela amplitude que nunca excede 

500 µV, pela frequência entre 60 e 200 Hz e pela duração variável de 

milissegundos a diversos segundos 141. Já a atividade repetitiva do tipo B 

(B-trains) é definida como uma sequência regular ou irregular de 
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componentes isolados de potenciais em ponta ou de surto (Bs – B spikes 

ou BB – B bursts), com início gradual e longa duração entre 500 ms a 

horas 141. A atividade repetitiva do tipo C (C-trains) é distinguida pela 

contínua e irregular atividade de EMG (Figura 13) 141. 

Os potenciais em ponta e de surto ocorrem imediatamente após o 

trauma mecânico direto nos NC causados pelos instrumentos cirúrgicos, 

sendo clinicamente irrelevantes, assim como as atividades dos tipos B e 

C 141,197. Por outro lado, a ocorrência de atividades repetitivas do tipo A 

está associada à lesão do NF 141,144,145,198. Esse padrão é altamente 

sugestivo de descargas repetitivas, as quais são descritas em processos 

crônicos de desnervação e miopatias 141. Tais descargas são 

desencadeadas pela fibrilação espontânea de uma fibra muscular, 

levando à ativação de várias fibras musculares adjacentes e à reativação 

efática das fibras musculares marcapasso 141. Assim sendo, seguindo-se 

à lesão nervosa, as fibras musculares podem se tornar instáveis e servem 

como marcapasso, pois elas não mais se encontram sob controle neural 141. 

A primeira ocorrência de atividades do tipo A pode sempre estar 

relacionada com manobras cirúrgicas específicas, mormente com a 

dissecação da superfície tumoral nas proximidades do tronco cerebral e 

com a descompressão intrameatal 141. 
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Figura 12 – Representações eletromiográficas dos potenciais em ponta (spikes); 

linha superior e de surto (bursts); linha inferior. Adaptado de Romstock et al. 141 

 

 

 

Figura 13 – Representações eletromiográficas das atividades repetitivas do tipo A 

(A-trains); esquerda, do tipo B (B-trains) [Bs – B-spikes, Bb – B-bursts] e do tipo C 

(C-trains); direita. Adaptado de Romstock et al. 141 e Prell et al. 144 
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3.3.1  Utilização intraoperatória 

 

A principal razão para o emprego da EMG contínua é prover a 

equipe cirúrgica de informações em tempo real sobre a localização do 

nervo, advertindo de forma contínua sobre quaisquer atividades em 

andamento que possam resultar em lesão ao NF 54,99,146,147. Por causa da 

aparente inexistência de atraso, a atividade de EMG que aparece em 

resposta ao trauma mecânico pode ser de grande valia para a correta 

localização durante a ressecção tumoral, já que alerta o cirurgião da 

proximidade do nervo, mesmo quando o NF ainda não está exposto no 

campo cirúrgico 21,94,98,199. Além disso, na ausência de descargas 

neurotônicas, a cirurgia pode proceder mais rapidamente, porque se 

espera que o NF esteja distante da área de trabalho 21,141,200. Mesmo que 

apenas a atividade repetitiva seja indicativa de lesão nervosa 94,98,141,144,198, 

qualquer atividade de EMG pode funcionar como sinal de alerta da 

manipulação facial, a permitir alterações da estratégia cirúrgica antes da 

ocorrência de lesão irreversível 59,141,201,202. Como consequência, o trauma 

cirúrgico e o risco de lesão facial são minimizados, quando as respostas 

contínuas sobre o status funcional do NF encontram-se disponíveis 141.  
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3.3.2  Predição da função 

 

Embora exista um consenso sobre a utilidade da monitorização de 

EMG contínua na detecção de um trauma mecânico imprevisto 54,99,146,147, o 

seu papel na predição da função facial ainda permanece controverso 

81,138,174,197,202-204. Isso se deve, em parte, à falta de padronização das 

atividades de EMG nos estudos até então publicados e à dificuldade na 

análise e na quantificação dos achados de EMG intraoperatórios, tendo em 

vista a baixa disponibilidade do programa de computador utilizado para tal 

fim 141,144,145,197,204. Aliás, o Anexo B promove uma discussão detalhada dos 

estudos publicados sobre a EMG facial contínua. 

Nos trabalhos prévios, a intensidade e a frequência da atividade 

repetitiva foram correlacionadas ao prognóstico facial pós-operatório 

21,73,146,197,204, de forma que a presença de atividade de alta frequência e de 

alta amplitude 197 ou até mesmo a redução da intensidade da atividade 

durante os estágios finais da ressecção tumoral eram indicativas de piores 

resultados 73,204. Entretanto, a análise detalhada dos padrões de EMG 

intraoperatórios indicou que a significância dos potenciais de EMG não 

estava relacionada à sua amplitude, e sim, à sua morfologia 141,144,145. Como 

se descreveu anteriormente, somente as atividades repetitivas do tipo A 

estão correlacionadas à injúria facial 141,144,145. Romstock et al. 141 foram os 

pioneiros na identificação desse tipo de atividade em quase todos os 

pacientes portadores de paresia facial pós-operatória. A alta sensibilidade e 

a especificidade, 86% e 89%, respectivamente, sugeriram que a ocorrência 
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desse tipo de padrão de EMG era um forte fator preditivo de paresia facial 

pós-operatória 141. Naquele estudo, por outro lado, a correlação entre a 

quantidade de atividade repetitiva do tipo A e a função facial pós-operatória 

não pôde ser demonstrada 141. A investigação foi levada adiante por Prell et 

al. 144, que descreveram um parâmetro quantitativo, a que chamaram de 

tempo de atividade repetitiva, como um indicador confiável de paralisia facial 

pós-operatória. Faz-se interessante notar que dois limiares de tempo foram 

determinados: 0,5 e 10 s 144. Para pacientes com uma função facial pré-

operatória normal, um tempo de atividade menor ou igual a 0,5 s está 

intimamente relacionado a um bom prognóstico funcional, ao passo que, ao 

atingir o limiar de 10 s, tanto pacientes com função normal, quanto aqueles 

com função comprometida no pré-operatório apresentaram deterioração da 

função facial pós-operatória 144. Ambos os estudos foram realizados com a 

análise offline dos achados intraoperatórios. Assim, investigava-se a 

identificação desse padrão de atividade retrospectivamente após o término 

da cirurgia, o que correspondia à principal limitação do método. 

Recentemente, esse mesmo grupo 145 desenvolveu um novo programa de 

computador capaz de reconhecer e quantificar, em tempo real, as atividades 

neurotônicas repetitivas do tipo A, suplantando completamente as 

desvantagens descritas. Eis que o programa exibe continuamente a 

quantificação do tempo de atividade via monitor, correlacionando o tempo 

com sinais visuais coloridos como os de um semáforo verde, amarelo, 

vermelho e preto. Naquele trabalho, quatro limiares de tempo foram 

definidos, a saber: < 0,125 seg, cor verde; 0,125-2,5 seg, cor amarela; 2,5-
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10 seg, cor vermelha; e > 10 seg, cor preta 145. Esses limiares foram 

correlacionados com a análise offline, demonstrando uma quantidade de 

tempo significativamente menor na análise em tempo real com um fator de 

quatro vezes, em que 0,5 seg de análise offline corresponderam a 0,125 seg 

de análise em tempo real 145. Para pacientes com função facial pré-

operatória normal, uma correspondência de tempo e função facial foi 

observada, de forma que um tempo de atividade menor ou igual a 0,125 seg 

indicou um bom prognóstico em todos os pacientes, enquanto os limiares de 

2,5 seg e 10 seg corresponderam a um bom prognóstico na maioria e a um 

prognóstico desfavorável, respectivamente 145. No que diz respeito aos 

pacientes com função facial pré-operatória comprometida, um limiar único de 

2,5 seg foi definido, indicando uma função favorável ou uma desfavorável. 

Cabe ressaltar que as estratégias cirúrgicas foram modeladas de acordo 

com os achados intraoperatórios, de forma que se optou pela ressecção 

incompleta ou quase total, quando da observação dos limiares vermelho e 

preto. Isso ocorreu em 4 pacientes dos 30 estudados; em outros 4 pacientes, 

porém, o limiar foi atingido, mas a cirurgia transcorreu normalmente com 

ressecção completa, tendo em vista tratar-se de pacientes jovens 145. 

O estudo realizado por Prell et al. 145 demonstra a primeira técnica de 

monitorização facial em tempo real, com interpretação independente do 

eletrofisiologista, o que pode contribuir com segurança para a estimativa da 

função facial durante o procedimento cirúrgico. 

De forma adicional ao tempo de atividade, a paralisia facial completa 

também é passível de ser prevista em pacientes com silêncio de atividade 
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eletromiográfica, em que os potenciais de surto não mais podem ser 

deflagrados ao final da ressecção tumoral 73,197. Isso pode representar lesão 

axonal, uma vez que axônios saudáveis são sabidamente responsivos à 

manipulação mecânica 99. A combinação da EMG contínua com a EED 

poderia contribuir para uma melhora na predição da função facial 204, embora 

isso ainda não tenha sido comprovado até o momento.  

 

 

3.4  Histórico da estimulação cerebral transcraniana e introdução do 

potencial evocado motor à monitorização do nervo facial  

 

Simultaneamente aos avanços com a monitorização intraoperatória 

com EMG, Merton e Morton 205,206 e Merton et al. 207 desenvolveram um 

protocolo para obtenção de potenciais evocados motores (PEM) dos 

membros superiores e inferiores, através da estimulação elétrica de pulso 

único no escalpe de indivíduos saudáveis. Cabe ressaltar que uma discreta 

contração muscular voluntária dos músculos-alvo contralaterais (entre 10% e 

25% da força muscular) concentra o estímulo de tal forma que o limiar motor 

é significativamente reduzido, fenômeno esse conhecido como facilitação 

207,208. Através do registro epidural espinal em humanos, tem sido 

demonstrada a condução de dois tipos de ondas, seguindo-se um pulso 

único de EET 209,210. A despolarização direta do córtex motor resulta em uma 

onda grande e de curta duração, cuja latência é compatível com o tempo de 
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condução das fibras do trato córtico-espinal, após a despolarização das 

fibras verticais sem sinapses interpostas. A esse evento dá-se o nome de 

onda direta ou onda D 209,210. Após a onda D, várias outras ondas menores 

podem ser facilmente registradas, correspondendo à despolarização das 

fibras horizontais ou à ativação transináptica do córtex motor 209,210. 

Tais ondas são chamadas de ondas indiretas ou ondas I 209,210. Seguindo-se 

a sua descrição, a EET tem sido utilizada numa ampla variedade de estudos 

clínicos e eletrofisiológicos 207. Uma limitação considerável à sua utilização 

diz respeito à estimulação em indivíduos acordados, tendo em vista tratar-se 

de um processo particularmente doloroso 207,209,211,212.  

Além da estimulação elétrica, o cérebro humano também pode ser 

estimulado por campos magnéticos. Em 1985, Barker et al. 213 descreveram 

um método inovador não invasivo de estimulação do córtex motor, através 

do emprego de um campo magnético pulsado, que originava menos 

desconforto aos pacientes quando comparado à estimulação elétrica. 

A diferença mais evidente entre os dois tipos de estimulação cerebral é a 

percepção de dor no escalpe 207,209,211,212. Em caráter adicional, a EET excita 

os neurônios córtico-espinais, produzindo uma estimulação direta da 

eferência piramidal (onda D) seguida da ativação colateral (ondas I), ao 

passo que a estimulação magnética ativa o trato córtico-espinal 

indiretamente, gerando apenas registros de ondas I 209,212. Essa diferença 

justifica a latência mais curta do PEM após a estimulação elétrica 207,209, que 

é cerca de 1,8 ms mais rápida, quando considerado o PEM dos músculos da 

mão 207. A exceção ocorre, entretanto, com a inclinação das bobinas 
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magnéticas que pode induzir à estimulação direta do trato córtico-espinal 

com latências resultantes comparáveis àquelas obtidas com a EET 209. 

Devido às limitações do PESS e do teste de acordar (“wake-up test”) 

para a garantia da integridade das vias motoras, o PEM foi então aplicado 

para a monitorização intraoperatória da função motora 212,214,215. 

Inicialmente, todavia, constatou-se uma dificuldade significativa na obtenção 

dos PEM musculares, porque pacientes anestesiados não são capazes de 

promover a facilitação das respostas do PEM com a contração voluntária 

dos músculos-alvo além da depressão da excitabilidade cortical, tendo em 

vista o emprego de vários agentes anestésicos 215,216. Daí a necessidade da 

modificação dos protocolos de PEM para seu registro sob anestesia geral 

215,217. Tanigushi et al. 217 promoveram o desenvolvimento de um novo 

protocolo de estimulação, capaz de registrar as respostas de PEM sem a 

necessidade de constituir a média dos potenciais, estabelecendo, por meio 

disso, a monitorização em tempo real. Em seguida, a técnica de sequências 

de pulsos rápidos (short trains) foi descrita, promovendo uma melhoria 

nos  registros dos potenciais obtidos em pacientes anestesiados 215. 

A EET tornou-se assim a técnica de monitorização intraoperatória do PEM 

de escolha, devido às limitações da estimulação magnética 218-220. 

O aquecimento das bobinas durante a utilização prolongada, especialmente 

nos modelos pioneiros 209, e o deslocamento das bobinas sob os campos 

cirúrgicos que as leva ao posicionamento inadequado abrangem as 

principais limitações da estimulação magnética intraoperatória. 



  Revisão da Literatura  68 

Marcus André Acioly de Sousa  Doutorado 

Pelo o que se expôs acima, a utilização do PEM tornou-se rotineira 

para a monitorização intraoperatória das vias motoras, no decorrer de vários 

procedimentos neurocirúrgicos 124,143,210,212,220, especialmente durante as 

cirurgias da coluna vertebral 215,221-225. Vale lembrar que o registro do PEM 

muscular indica a preservação da integridade funcional do córtex motor, do 

trato córtico-espinal, dos neurônios motores alfa, do nervo periférico e da 

junção neuromuscular 124.  

O advento do PEMF obtido por EET do córtex motor contralateral para 

monitorização intraoperatória da função facial pode ser considerado o 

método mais promissor para monitorização do NF 48,124,128,142,143,149,226-230. 

A utilização do PEMF foi inicialmente relatada por Zhou e Kelly em 2001, 

durante cirurgias para ressecção de tumores cerebrais 230, em que apenas 

os potenciais do músculo orbicular da boca foram monitorizados. Apesar da 

descrição pioneira, o valor preditivo do PEMF não foi diretamente estimado 

naquele trabalho, uma vez que as respostas evocadas nos canais faciais 

foram analisadas de uma forma geral junto com os registros dos PEM dos 

membros, impedindo conclusões definitivas sobre a sua interpretação 230. 

Yingling e Gardi 92 atribuíram à aplicação do PEMF o avanço mais 

significativo no contexto da monitorização intraoperatória, desde o advento 

da monitorização com EMG no final de década de 1970. 

 



 

 

 

4  MÉTODOS 
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4.1  Critérios de seleção 

 

Este estudo baseia-se em uma série de 35 pacientes (14 homens e 

21 mulheres) portadores de schwannoma vestibular (SV), submetidos à 

ressecção cirúrgica, no período compreendido entre agosto de 2006 a 

agosto de 2007, no Departamento de Neurocirurgia do Hospital Universitário 

Tübingen da Universidade Eberhard Karls, na cidade de Tübingen, Alemanha.  

 

 

4.2  Métodos 

 

4.2.1  Desenho do estudo e criação do banco de dados 

 

Os pacientes foram incluídos prospectivamente e analisados 

retrospectivamente segundo protocolo preestabelecido (Anexo C). A coleta de 

dados foi realizada através da revisão de prontuários (documento impresso) 

do serviço de arquivo médico do Departamento de Neurocirurgia da 

Universidade de Tübingen, Alemanha, e da revisão dos arquivos digitais da 

monitorização eletrofisiólogica intraoperatória, seguindo a ficha 
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preestabelecida. Com isso, criou-se um banco de dados em planilha de Excel, 

incluindo gênero, idade, associação com neurofibromatose tipo 2, estrutura 

tumoral (sólido ou cístico), lateralidade do tumor, gradação clínica da função 

facial pré- e pós-operatória imediata e tardia, tamanho do tumor, valores 

absolutos de amplitude dos potenciais evocados motores faciais (PEMFs) e 

complexidade dos registros durante os cinco tempos cirúrgicos predefinidos, 

valores de base absolutos da amplitude dos potenciais evocados motores da 

mão (PEMM), e relação de amplitude evento-valor de base do PEMF. 

 

4.2.2  Avaliação clínica 

 

Seguindo-se a avaliação de imagem com ressonância magnética de 

crânio e tomografia computadorizada de cortes finos (1 mm) da mastoide, os 

pacientes foram submetidos à radiografia dinâmica da coluna cervical, para 

excluir instabilidade, e à ecocardiografia transtorácica, para investigar a 

presença de forame oval patente 43. Ambos os exames complementares são 

de fundamental importância para programação cirúrgica da posição 

semissentada 43. Os pacientes portadores de Neurofibromatose do tipo 2 

realizaram adicionalmente uma ressonância magnética da coluna cervical, 

devido à associação de tumores sincrônicos do sistema nervoso central 43. 

A função auditiva pré-operatória foi analisada através da realização de 

audiometria tonal, do escore de discriminação vocal e do potencial evocado 

auditivo (PEA), sendo subsequentemente estratificada de acordo com a nova 
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classificação de Hannover para disfunção auditiva 13,231. A função facial pré- e 

pós-operatória foi documentada por um médico do Departamento não 

diretamente envolvido na monitorização intraoperatória, baseada na 

classificação de House e Brackmann (HB) 232 (Tabela 2). Os tumores foram 

estratificados de acordo com a classificação de Hannover quanto ao tamanho 

tumoral 12,13,231,233,234 (Tabela 3). Os tumores T1 e T2 foram considerados 

pequenos, enquanto os T3 e T4, grandes. Avaliação radiológica foi realizada 

de rotina no primeiro dia de pós-operatório, com tomografia computadorizada 

de crânio em todos os pacientes.  

Tabela 2 – Classificação de House e Brackmann (HB) da função facial 

Grau Definição 

1 Normal Função normal em todas as áreas 

2 Disfunção leve Fraqueza leve notável apenas ao exame físico minucioso. No 
repouso: simetria normal da fronte, fechamento do olho com esforço 
mínimo e leve assimetria; consegue mobilizar o canto da boca com 
esforço máximo e leve assimetria. Sem sincinesias, contraturas ou 
hemiespasmo facial.  

3 Disfunção 
moderada 

Diferença óbvia entre ambos os lados, sem prejuízo funcional; 
sincinesias, contraturas e/ou hemiespasmo facial leves. No repouso: 
simetria e tônus normais. No movimento: pouco ou nenhum 
movimento da fronte, consegue fechar o olho com esforço máximo e 
assimetria clara, consegue mover o canto da boca com esforço 
máximo e assimetria clara. Pacientes portadores de sincinesias, 
contraturas e/ou hemiespasmo óbvios, mas não desfigurantes, são 
considerados grau III, independente do grau de atividade motora. 

4 Disfunção 
grave 

Fraqueza óbvia e/ou assimetria desfigurante. No repouso: simetria e 
tônus normais. No movimento: sem movimento na fronte, 
incapacidade de fechar o olho completamente com esforço máximo. 
Pacientes com sincinesias e/ou hemiespasmo facial grave o suficiente 
para interferir na função são considerados grau IV, independente do 
grau de atividade motora. 

5 Disfunção 
severa 

Movimentos pouco perceptíveis. No repouso: assimetria com queda 
do canto da boca e sulco naso-labial diminuído ou ausente. No 
movimento: sem movimento na fronte, fechamento incompleto do 
olho, leve movimento no canto da boca. Sincinesias, contraturas e 
hemiespasmo facial estão frequentemente ausentes.  

6 Paralisia 
completa 

Perda do tônus, assimetria, sem movimento; sem sincinesias, 
contraturas ou hemiespasmo facial. 
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Tabela 3 – Classificação de Hannover de extensão tumoral 

Classe Extensão 

T1 Intrameatal 

T2 Intra- e extrameatal 

T3a Preenche a cisterna do ângulo ponto-cerebelar 

T3b Alcança o tronco cerebral 

T4a Comprime o tronco cerebral 

T4b Desloca o tronco cerebral e  

Comprime o quarto ventrículo 

 

4.2.3  Método cirúrgico  

 

Os pacientes foram submetidos à cirurgia em posição semissentada (33 

pacientes) ou em decúbito dorsal com rotação lateral da cabeça (2 pacientes). 

O acesso retrosigmoide foi realizado em todos os pacientes, com estratégia 

cirúrgica padronizada e bem estabelecida 43,128,150. Apesar disso, faz-se mister 

uma breve descrição (Figura 14). Em suma, uma incisão ligeiramente curva é 

desenhada, interessando a região retroauricular ipsilateral, com início cerca de 

2 cm posterior e superior ao pina que atravessa o astério e termina de 1 a 2 cm 

medial ao processo mastoide 43. Seguindo-se a dissecação dos músculos 

cervicais, a trepanação é realizada logo abaixo do astério, sendo então 

desenvolvida uma craniectomia suboccipital de 3 a 4 cm de diâmetro 43. O seio 

transverso, o seio sigmoide e a transição dos seios são expostos com a 

brocagem da mastoide e da porção inferior do osso parietal 43. A durotomia é 

desenvolvida em forma de C, acompanhando a curvatura da transição dos 

seios. Com uma fina espátula de cérebro, o cerebelo é elevado e a cisterna 
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cerebelo-bulbar lateral pode ser aberta com uma pinça baioneta, promovendo a 

drenagem de LCR para facilitar a retração do cerebelo 43.  Deste modo, o 

cerebelo é afastado medialmente, trazendo ao campo de visão o tumor e a 

superfície posterior do osso petroso. A dura-máter dessa região é incisada em 

forma de “C”, interessando o tubérculo supra-meatal, como limite superior do 

MAI, com a base voltada para o APC. Assim, a parede posterior do MAI é 

brocada por cerca de 8 mm de extensão e a dura-máter do canal é aberta 

longitudinalmente 43. O tumor é identificado e esvaziado internamente com 

tesoura de microcirurgia e pinça de tumor, dando origem ao plano de 

dissecação aracnoideo 43. O NF encontra-se normalmente em situação anterior 

e superior no MAI, enquanto o nervo coclear adota uma posição inferior. Nesse 

contexto, é importante a utilização da EED para adequada localização do NF 43. 

Em tumores pequenos, uma remoção en bloc pode ser possível, ao passo que 

para tumores grandes, a dissecação é dirigida para o APC após a ressecção do 

tumor no MAI. A cápsula do tumor é incisada e usada para a criação do plano 

aracnoideo. O tumor pode ser então progressivamente removido com o 

aspirador ultrassônico, as tesouras de microcirurgia ou a pinça de tumor. Com a 

cápsula relaxada, utiliza-se uma pinça de tumor para sustentá-la, enquanto 

uma outra pinça baioneta delicada cria o plano aracnoideo. A ressecção 

procede alternadamente, com o esvaziamento tumoral e a dissecação da 

cápsula. Por último, prepara-se a região de maior adesão, o MAI. O ramo de 

origem vestibular, seja o superior ou o inferior, pode ser seccionado para 

assegurar a remoção total da lesão. Ao final do procedimento, o anestesista 

realiza uma leve compressão jugular, com o intuito de verificar a hemostasia do 

leito cirúrgico. O MAI é selado com cola de fibrina e um pequeno pedaço de 

músculo. Os tempos cirúrgicos subsequentes são os de rotina 43.   
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Figura 14 – Desenhos esquemáticos (A-F) e fotografias intraoperatórias (G, H) dos 

diversos tempos cirúrgicos da ressecção de um grande schwannoma vestibular. 

Todas as representações são do lado esquerdo. Para maiores detalhes, vide texto. 

Adaptado de Tatagiba e Acioly 43 
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Figura 14 cont. – Desenho esquemático (I) e fotografias intraoperatórias (J-N) dos 

diversos tempos cirúrgicos da ressecção de um grande schwannoma vestibular. 

Todas as representações são do lado esquerdo. Para maiores detalhes, vide texto. 

Adaptado de Tatagiba e Acioly 43 

 

4.2.4  Monitorização intraoperatória  

 

Realizou-se a indução anestésica com tiopental, sufentanil e 

rocurônio, sendo mantida com uma infusão contínua de remifentanil e 

propofol. Em seguida, os pacientes foram submetidos à monitorização 

contínua (aparelho Endeavor, Viasys Healthcare, Madison, WI, USA) do 

potencial evocado somatossensitivo (PESS), do PEA e da EMG do NF por 

eletrofisiologistas experientes. Os pacientes portadores de grandes SVs com 
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extensão aos nervos cranianos baixos foram monitorizados adicionalmente 

com a EMG dos músculos inervados pelos nervos glossofaríngeo, vago, 

acessório e hipoglosso. Obteve-se a EED com ponteira de estimulação 

bipolar concêntrica, cujas respostas (PAMCs) foram registradas em 

eletrodos agulha intradérmicos, posicionados nos músculos orbiculares da 

boca e do olho ipsilaterais. Para tanto, distribuíram-se os eletrodos com 

montagem bipolar, sendo um na região superciliar, a 1 cm do segundo 

eletrodo inserido na rima orbitária para monitorização do músculo orbicular 

do olho; enquanto para a monitorização do músculo orbicular da boca, os 

eletrodos foram inseridos medialmente ao sulco naso-labial, também a 1 cm 

de distância entre eles. O eletrodo neutro foi colocado na fronte.  

A EED e a EMG contínua foram utilizadas rotineiramente para a 

localização do NF, bem como para a avaliação do status funcional durante a 

ressecção tumoral. Em casos de deterioração da função facial, seja na EED 

ou na EMG, a estratégia cirúrgica era imediatamente alterada, promovendo, 

principalmente, o reposicionamento da espátula de cérebro e a modificação 

da área de dissecação. Para este estudo, essas informações não foram 

consideradas simultaneamente. Ademais, cabe ressaltar que a deterioração 

do PEMF não resultou em modificações da estratégia cirúrgica. 

 

A.  Potencial evocado somatossensitivo 

O potencial evocado somatossensitivo (PESS) foi empregado de forma 

rotineira para o posicionamento dos pacientes, especialmente nos 
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procedimentos cirúrgicos realizados em posição semissentada e naqueles 

pacientes portadores de tumores grandes, tendo em vista a compressão do 

tronco cerebral. O PESS foi obtido através da estimulação do nervo mediano 

com pulsos elétricos retangulares de 200 µseg de duração e de 16 a 25 mA de 

intensidade, distribuídos a uma frequência de estimulação de 5,1 Hz em 

eletrodos de superfície colocados no punho ipsilateral. Os eletrodos de registro 

foram dispostos na região parietal contralateral, nos pontos C3´, C4´ e FZ, de 

acordo com o sistema internacional 10-20 de eletroencefalografia (EEG). 

Os gráficos dos PESS foram obtidos com filtros de 10 a 250 Hz, com tempo de 

análise de 50 ms e com varredura de 300 a 500 estímulos.   

 

B.  Potencial evocado auditivo 

Para todos os pacientes com audição funcional pré-operatória, a 

função auditiva foi monitorizada com PEA. Durante todo o procedimento, 

registraram-se os potenciais continuamente, através da estimulação acústica 

com cliques pulsados retangulares de 100 µseg. Fones de ouvido especiais 

apresentaram um ritmo de estimulação de 11,7 Hz na intensidade de 95 dB 

do nível de audição normal (NAN) no ouvido operado. Encobriu-se o ouvido 

contralateral com um som contínuo de 65 dB NAN. Uma varredura de 500 a 

1.000 estímulos foram somados, requerendo de 43 seg a 1:26 min para o 

registro de um gráfico confiável. Os filtros foram estabelecidos entre 150 e 

1.500 Hz. O tempo de análise foi de 10 a 15 ms do início do estímulo e a 

impedância foi controlada para valores inferiores a 5 kOhms. A latência e a 
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amplitude das ondas de I a V, assim como a latência interpico I-III, foram 

mensuradas no início da cirurgia e utilizadas como controle para cada 

paciente 235,236. 

 

C.  Potencial evocado motor facial  

O potencial evocado motor facial (PEMF) foi obtido através da 

estimulação elétrica transcraniana (EET), com eletrodos do tipo espiral 

posicionados no escalpe nos pontos CZ e C3 ou C4, de acordo com o 

sistema internacional 10-20 de EEG para estimulação do lado esquerdo ou 

direito, respectivamente. O músculo abdutor curto do polegar (ACP) foi 

utilizado como controle de resposta, para garantir que o NF não fosse 

estimulado por via extracraniana. Os potenciais evocados motores (PEM) 

registrados nesse músculo foram chamados de PEM da mão (PEMM). 

Aplicou-se a estimulação sempre no lado contralateral à lesão, utilizando o 

seguinte protocolo: 3 a 5 pulsos retangulares, com intensidade variável de 

200 a 600 V (mediana 390 V), com duração de pulso de 50 µseg e um 

intervalo interestímulo (IIE) de 2 ms 149,226,227 (Figura 15). Filtros de 150 a 

3.000 Hz foram programados para obter os potenciais 149,226,227. O número 

de pulsos e a intensidade da estimulação foram aumentados de acordo com 

as respostas obtidas com os potenciais faciais e com os da mão. Uma 

sequência de 5 pulsos foi empregada apenas nos casos de resposta 

insatisfatória à estimulação com 3 pulsos 149. A intensidade da voltagem foi 

alterada eventualmente em alguns pacientes, com o intuito de alcançar 
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melhores respostas do PEMF, devido à supressão progressiva da atividade 

dos neurônios motores induzida pela anestesia, fenômeno esse também 

conhecido como desaparecimento gradual dos potenciais evocados 220,237. 

Os potenciais faciais foram registrados em pares de eletrodos localizados 

nos músculos orbiculares da boca e do olho. Obtiveram-se os PEMFs e os 

PAMCs nos mesmos eletrodos e também nos grupos musculares da 

montagem utilizada para monitorização de EMG.  

 

Figura 15 – Montagem dos eletrodos de estimulação elétrica transcraniana, 

segundo o sistema internacional 10-20 de EEG (esquerda). Os eletrodos do tipo 

espiral são posicionados nos pontos C4 e CZ para estimulação do lado direito 

(esquerda), enquanto os registros são obtidos com eletrodos agulha intradérmicos 

nos músculos orbiculares da boca e do olho (direita) 

 

A EET foi realizada de forma intercalada, com os registros do PEA e 

do PESS, utilizando-se frequentemente os intervalos de troca de 

instrumentos cirúrgicos ou alterações da posição do microscópio. A equipe 

cirúrgica era sempre advertida das estimulações vindouras, especialmente 

durante a microcirurgia, tendo em vista que a EET pode causar movimentos 

indesejáveis como consequência da estimulação. Os PEMFs foram 



  Métodos  81 

Marcus André Acioly de Sousa  Doutorado 

registrados durante cinco tempos cirúrgicos distintos: inicial, abertura da 

dura-máter (Duralop), dissecação do tumor (TuDis), ressecção do tumor 

(TuRes) e síntese da dura-máter (Final), ou de acordo com a demanda da 

equipe cirúrgica e após o aparecimento de descargas neurotônicas no EMG. 

Os tempos cirúrgicos eram identificados pelos eletrofisiologistas via uma 

entrada de vídeo no monitor do equipamento que provia as mesmas 

imagens observadas no microscópio. 

A latência do PEMF foi definida como o tempo decorrido entre o início 

do estímulo e a primeira deflexão de onda. Com o objetivo de evitar erros de 

interpretação da ativação periférica do NF, apenas PEMFs com latências 

maiores que 10 ms foram considerados neste estudo 143. Determinou-se a 

amplitude do PEMF como a voltagem entre os picos máximos, negativo e 

positivo, dos registros 238-240. De acordo com a EMG quantitativa, sempre 

que houver alterações de voltagem de negativo para positivo ou vice-versa, 

a passagem da linha de base haverá de indicar o fim de uma fase ou a troca 

de fase 238-240. O número de fases é então definido como o número de 

passagens através da linha de base mais um 239 (Figura 16). Neste estudo, 

os registros foram considerados bifásicos (uma fase) ou polifásicos (mais de 

duas fases). 
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Figura 16 – Medidas quantitativas de um potencial de unidade motora. Os mesmos 

parâmetros podem ser examinados em potenciais compostos de ação muscular. 

Amplitude – voltagem entre picos (barras vermelhas); Duração – tempo do início ao 

fim do potencial (barras pretas); Latência – do estímulo à primeira deflexão de onda 

(primeira barra preta); Complexidade – número de passagens pela linha de base 

(baseline crossing); no exemplo acima, um potencial polifásico com duas 

passagens de fase. Adaptado de Litchy 239 

 

O valor de base foi definido como a maior amplitude absoluta de 

resposta antes da abertura da dura-máter. Para pacientes com aumento 

significativo da amplitude no final do procedimento, o valor de base 

considerado foi a maior resposta durante o acesso ao tumor, ou seja, até o 

início da ressecção tumoral. A complexidade ou morfologia dos registros foi 

analisada nos mesmos gráficos utilizados para a medição da amplitude. 

Devido à significativa variabilidade interindividual dos valores absolutos da 

amplitude dos PEMFs 48,142,143,149, os registros das complexidades e as 

relações de amplitude evento-valor de base foram correlacionados à função 

facial pós-operatória imediata (documentada na alta hospitalar) e tardia (última 

avaliação do seguimento; mediana 7 meses, variação de 3 a 26 meses).  
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4.2.5  Análise estatística 

 

Examinaram-se os dados com a utilização do programa SPSS 13.0 

(SPSS, Inc., Chicago, IL). Para analisar a variação das relações de 

amplitude do PEMF e da complexidade dos registros durante a cirurgia, 

empregou-se o teste de Friedman. Valores de p < 0,05 foram considerados 

significativos para a análise da variação. Caso o teste de Friedman 

demonstrasse uma diferença significativa, o teste de Wilcoxon era realizado 

e ajustado para múltiplas comparações com a correção de Bonferroni, em 

que os valores significativos (p = 0,05) são divididos pelo número de 

comparações, que são em número de três neste estudo. Assim, a correção 

de Bonferroni resulta, nesta situação, em um p valor igual a 0,017 para ser 

considerado estatisticamente significativo. 

Os coeficientes não-paramétricos de Spearman foram calculados para 

avaliar a correlação entre a complexidade dos registros e as relações de 

amplitude de todos os tempos cirúrgicos com a função facial pós-operatória 

imediata e tardia.  

Empregou-se a análise multivariada com estratificação para estudar a 

relação de independência entre a amplitude e a complexidade dos PEMFs 

nos tempos cirúrgicos relacionados à deterioração da função facial. Para 

tanto, a função facial pós-operatória imediata foi considerada a variável 

dependente. Para a análise de subgrupos, os pacientes foram classificados 

como portadores de potenciais polifásicos (Grupo 1) ou bifásicos (Grupo 2). 
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Nos pacientes 3 e 6, houve o desaparecimento dos potenciais e, por 

conseguinte, de sua complexidade, daí terem sido avaliados como parte do 

Grupo 2. Uma função facial pós-operatória HB 1 e 2 foi considerada 

satisfatória, enquanto uma outra, de HB 3 a HB 6, insatisfatória. 

 

4.2.6  Aspectos éticos 

 

Este estudo delineou-se de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e foi aprovado 

pelas comissões de ética em pesquisa em seres humanos do Hospital 

Universitário Tübingen (Projeto 286/2009A), Alemanha, e do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Projeto 

1950), Brasil, por se tratar de um trabalho cooperativo internacional (Anexo D).  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) não foi 

aplicado, tendo em vista o caráter retrospectivo observacional desta 

investigação, conforme regulamentação do Código de Etica Médica da 

Alemanha (Anexo D). Há de se registrar que o autor se compromete a 

preservar o anonimato dos pacientes, assim como o sigilo das informações 

coletadas. 
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5.1  Resultados cirúrgicos 

 

Dos 35 pacientes incluídos neste estudo, 19 (54,2%) eram portadores 

de tumores grandes (T3 e T4), segundo a classificação de Hannover. Dois 

pacientes apresentaram tumores císticos e 5 manifestaram SVs no espectro 

da Neurofibromatose do tipo 2 (NF2), sendo um deles, inclusive, portador de 

tumores sincrônicos do APC: SV e meningioma (Paciente 29). No pré-

operatório, uma paresia facial leve (HB 2) foi demonstrada em 4 pacientes 

(Tabela 4). Ressecção total foi conseguida em 31 pacientes (88,6%), ao 

passo que ressecção subtotal foi realizada em outros 4, sendo 3 deles 

portadores de NF2 e 1 de tumor cístico. Essa ressecção foi deliberadamente 

programada, visando à preservação funcional, especialmente para a 

proteção da audição nos pacientes com NF2.  

No pós-operatório imediato, uma função facial satisfatória (HB 1 e 2) 

foi alcançada em 68,5% dos pacientes. Para os 30 pacientes, cuja última 

avaliação de seguimento estava disponível (mediana 7 meses, variação de 3 

a 26 meses), uma função facial satisfatória foi documentada em quase todos 

(96,7%) (Tabela 4). O único indivíduo com função facial insatisfatória no 

longo termo (Paciente 3) padeceu de uma paralisia facial tardia completa 

pós-operatória (de HB 5 na alta hospitalar para HB 6 no último seguimento 
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com 7 meses de pós-operatório), motivo pelo qual foi submetido a 

anastomose hipoglosso-facial a posteriori.  

 

Tabela 4 – Dados da Casuística*  

Número de pacientes 35  

Masculino:Feminino 14:21  

Idade mediana em anos (variação)    46 (15-69)  

Lado (Direita: Esquerda) 16:19  

Tamanho 

              T 1 

              T 2 

              T 3a 

              T 3b 

              T 4a 

              T 4b 

 

5 

11 

6 

2 

8 

3 

 

Função Facial Pré-operatória 

               HB 1 

               HB 2 

 

31 

4 

 

Função Facial Pós-operatória 

               HB 1 

               HB 2 

               HB 3 

               HB 4 

               HB 5 

               HB 6 

Imediato 

19 

5 

6 

3 

2 

0 

Seguimento 

22 

7 

0 

0 

0 

1 

Potencial Evocado Motor (mediana) 

Oculi       Latência (ms variação) 

               Amplitude (µV variação) 

Oris         Latência (ms variação) 

               Amplitude (µV variação) 

ACP        Latência (ms variação) 

               Amplitude (µV variação)                  

 

14,6 (10,8 – 21,5) 

107 (3,66 – 830) 

14,3 (10 – 22,4) 

96,6 (10,7 – 1371) 

23,5 (19,4 – 33,1) 

1104 (9,37 – 2000) 

 

* ACP – músculo abdutor curto do polegar (mão); HB – classificação de House e Brackmann; ms – 

milissegundos; Oculi – músculo orbicular do olho; Oris – músculo orbicular da boca; µV – microvolts.  
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5.2  Resultados eletrofisiológicos 

 

Os valores de base medianos de latência foram, aproximadamente, 

14 ms para ambos os músculos orbiculares, enquanto a amplitude mediana 

absoluta dos PEMFs dos músculos orbiculares do olho e da boca foram 

107 µV e 96,6 µV, respectivamente. O PEMM apresentou uma latência 

mediana de 23,5 ms e uma amplitude absoluta mediana de 1104 µV (Tabela 4). 

PEMFs polifásicos corresponderam à maioria dos registros de base de 

complexidade, sendo registrados em 75% das observações no músculo 

orbicular do olho e 92,6% no músculo orbicular da boca. Em oito pacientes 

(22,8%), a intensidade do estímulo foi elevada durante a cirurgia (50 V – 

mediana; variação 30-160 V), com o intuito de suplantar a deterioração 

progressiva dos potenciais causada pela anestesia e, por conseguinte, 

alcançar melhores respostas de PEMF. Os PEMFs foram registrados em 

88,6% e 85,7% dos casos, nos músculos orbiculares do olho e da boca, 

respectivamente. Artefatos impediram a aquisição adequada de PEMF em 

nove medidas de valores de base. A maioria das falhas técnicas (66,6%) 

correspondeu à baixa latência das respostas (< 10 ms), o que fora 

interpretado como estimulação periférica do NF. A EET não promoveu 

qualquer complicação neste estudo. Movimentos discretos da cabeça foram 

observados durante a estimulação em alguns pacientes, no entanto, não 

foram prejudiciais à microcirurgia. 

A amplitude e a complexidade dos registros dos potenciais faciais 

tiveram uma grande variabilidade interindividual e intraindividual no decorrer 
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do procedimento cirúrgico. Cabe ressaltar, porém, que a variação da relação 

de amplitude dos PEMFs não atingiu significância estatística para nenhum 

dos músculos (orbicular do olho, p = 0,793; orbicular da boca, p = 0,656; de 

acordo com o teste de Friedman) (Figura 17). Quanto à complexidade dos 

registros, a análise de Friedman apresentou uma variação significativa do 

músculo orbicular do olho durante a ressecção tumoral (p = 0.045). 

Entretanto, após a aplicação da correção de Bonferroni para múltiplas 

comparações, o que parecia significativo, mostrou-se não significativo entre 

os diversos tempos cirúrgicos (TuDis e Valor de Base, p = 0,370; TuRes e 

TuDis, p = 0,046; Final e TuRes, p =1,000; de acordo com o teste de 

Wilcoxon). Por fim, a complexidade do PEMF do músculo orbicular da boca 

não demonstrou variação estatística durante a cirurgia (p = 0,261, de acordo 

com o teste de Friedman).  

 

 

Figura 17 – Diagramas de caixa (box plots) da variação intraoperatória das 

relações de amplitude (%) durante os diversos tempos cirúrgicos da ressecção do 

schwannoma vestibular. Em A, pode-se observar a variação  dos registros do 

músculo orbicular do olho (Oc), enquanto em B, a dos registros do músculo 

orbicular da boca (Or). Embora uma variação seja claramente demonstrada, uma 

significância estatística não foi alcançada   para o músculo orbicular do olho (p = 0,793) 

e tampouco para o músculo orbicular da boca (p = 0,656). Baseline – valor de base; 

TuDis – dissecação do tumor; TuRes – ressecção do tumor 
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As relações de amplitude do PEMF se correlacionaram 

significativamente com a função facial pós-operatória imediata (na alta 

hospitalar) e no último seguimento somente durante os tempos cirúrgicos 

incluídos na manipulação propriamente dita do tumor, a saber: TuDis, TuRes 

e final. As relações de amplitude do PEMF do músculo orbicular do olho 

previram adequadamente a função facial pós-operatória imediata (TuDis, 

p = 0,003; TuRes, p = 0,055; final, p = 0,028), no entanto os resultados não 

foram satisfatórios na predição da função a longo termo (Tabela 5). No que 

tange aos registros dos potenciais do músculo orbicular da boca, uma 

correlação negativa, de moderada a forte, foi encontrada entre a relação de 

amplitude e a função pós-operatória imediata (TuDis, p = 0,002; TuRes, 

p = 0,104; final, p = 0,014), assim como entre a função tardia, especialmente 

durante a TuDis (p = 0,005), e a medição final (p = 0,102) (Tabela 5). 

Tabela 5 – Correlação das relações de amplitude dos potenciais motores dos 

músculos orbiculares do olho e da boca com a função facial pós-operatória*  

Tempo 

Cirúrgico 

Pós-op Imediato  Pós-op Tardio 

rho P valor rho P valor 

Or oculi     

Inicial 0,012 0,951 0,043 0,834 

Duralop 0,058 0,765 0,438 0,032 

TuDis - 0,621 0,003 - 0,286 0,249 

TuRes - 0,366 0,055 - 0,045 0,838 

Final - 0,396 0,028 - 0,268 0,186 

Or oris     

Inicial 0,183 0,333 0,134 0,523 

Duralop - 0,046 0,811 0,222 0,297 

TuDis - 0,645 0,002 - 0,629 0,005 

TuRes - 0,332 0,104 - 0,199 0,401 

Final - 0,444 0,014 - 0,335 0,102 

* Duralop – abertura da dura-máter; Or Oculi – músculo orbicular do olho; Or Oris – músculo orbicular 
da boca; Pós-op – pós-operatório; TuDis – dissecação do tumor; TuRes – ressecção do tumor.  
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Além da amplitude, a complexidade dos potenciais também 

apresentou uma correlação significativa com o prognóstico da função facial. 

Uma correlação negativa moderada foi demonstrada entre a complexidade 

do PEMF do músculo orbicular do olho na medição final do procedimento e o 

pós-operatório imediato (p = 0,023) e tardio (p = 0,116), de forma que 

potenciais com maior complexidade previram melhores funções faciais 

(Tabela 6). A complexidade dos registros do músculo orbicular da boca 

originou resultados ainda melhores, dado a correta predição funcional 

durante todos os tempos cirúrgicos relacionados à manipulação tumoral, 

tanto no pós-operatório imediato (TuDis, p = 0,071; TuRes, p = 0,000; final, 

p = 0,001), quanto no tardio (TuDis, p = 0,015; TuRes, p = 0,001; final, 

p = 0,01) (Tabela 6). 

Tabela 6 – Correlação da complexidade dos potenciais motores dos músculos 

orbiculares do olho e da boca com a função facial pós-operatória* 

Tempo  

Cirúrgico 

Pós-op Imediato  Pós-op Tardio 

rho P valor rho P valor 

Or oculi       

Inicial - 0,101 0,610 0,171 0,435 

Duralop - 0,071 0,726 0,111 0,622 

TuDis 0,205 0,399 0,277 0,298 

TuRes - 0,256 0,217 - 0,102 0,669 

Final - 0,427 0,023 - 0,337 0,116 

Or oris     

Inicial - 0,044 0,828 - 0,090 0,691 

Duralop - 0,044 0,828 - 0,090 0,691 

TuDis - 0,413 0,071 - 0,577 0,015 

TuRes - 0,693 0,000 - 0,688 0,001 

Final - 0,610 0,001 - 0,539 0,01 

* Duralop – abertura da dura-máter; Or Oculi – músculo orbicular do olho; Or Oris – músculo orbicular 
da boca; Pós-op – pós-operatório; TuDis – dissecação do tumor; TuRes – ressecção do tumor.    
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A ampla variabilidade dos resultados eletrofisiológicos e cirúrgicos 

sugeriu que as alterações documentadas nas relações de amplitude e de 

complexidade dos potenciais, em decorrência das manobras cirúrgicas, 

podem ter ocorrido de forma independente. Através da análise multivariada 

com estratificação dos dois parâmetros quantitativos, estabeleceu-se uma 

tendência de representarem variáveis independentes para monitorização dos 

músculos orbiculares do olho e da boca, especialmente nos potenciais 

polifásicos do músculo orbicular do olho (Grupo 1) (Tabela 7). Entretanto, 

devido à pequena amostra do Grupo 2, a análise da correlação foi 

enfraquecida, limitando a retirada de conclusões definitivas sobre a 

independência dos resultados. Com os resultados apresentados, pode-se 

concluir, por enquanto, que a predição da função pela relação de amplitude 

é modulada pela complexidade dos potenciais, devendo ser analisada em 

separado, notadamente nos registros polifásicos (Tabela 7).  

As deteriorações agudas das relações de amplitude (> 50%) dos 

potenciais dos músculos orbiculares do olho e da boca corresponderam à 

paresia facial pós-operatória em 85,7% e 60%, respectivamente. Uma 

variação significativa da relação de amplitude dos potenciais do músculo 

orbicular do olho foi observada em 8 pacientes durante a TuRes (27,6% das 

medidas válidas neste tempo cirúrgico) (Anexo E). Destes, três retornaram 

ao limiar de 80% ao final do procedimento e quatro sofreram paresia facial 

pós-operatória, sendo que dois deles pertenciam ao grupo de pacientes que 

recuperaram os potenciais em valores considerados normais (Anexo E). 

No que tange aos potenciais registrados no músculo orbicular da boca, 
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variações semelhantes ocorreram em 6 pacientes durante a TuRes (23,1% 

das medidas válidas), em que dois pacientes retornaram ao limiar de 35% ao 

final da cirurgia e cinco outros sofreram paresia facial pós-operatória. 

O desaparecimento dos potenciais foi documentado em dois pacientes 

apenas, levando-os a paresia facial severa pós-operatória (Anexo E).  

 

Tabela 7 – Correlação das relações de amplitude dos potenciais motores dos 

músculos orbiculares do olho e da boca com a função facial pós-operatória 

imediata, estratificados pela complexidade dos potenciais durante os diversos 

tempos cirúrgicos da ressecção tumoral* 

 Tempo 

Cirúrgico 

Pós-op Imediato 

           rho       P valor 

Grupo 1  Or oculi     

 TuDis - 0,704        0,001 

 TuRes - 0,456         0,05 

 Final - 0,449        0,041 

 Or oris   

 TuDis - 0,582        0,009 

 TuRes 0,131        0,570 

 Final - 0,221        0,267 

Grupo 2 Or oculi     

 TuDis 0,866        0,333 

 TuRes - 0,045        0,909 

 Final - 0,229        0,525 

 Or oris   

 TuDis 1,000            - 

 TuRes - 0.500         0.50 

 Final 0.500        0.667 

* Grupo 1 (pacientes com registros polifásicos); Grupo 2 (pacientes com registros bifásicos ou 
desaparecimento); Or Oculi – músculo orbicular do olho; Or Oris – músculo orbicular da boca; Pós-op 
– pós-operatório; TuDis – dissecação do tumor; TuRes – ressecção do tumor. 
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A deterioração da complexidade dos potenciais faciais (seja de 

bifásico para perda) ou de polifásico para bifásico ou perda foi observada no 

músculo orbicular do olho em sete pacientes, e no músculo orbicular da boca 

em cinco pacientes. É interessante notar que todos os pacientes com 

deterioração da complexidade dos potenciais no músculo orbicular da boca 

sofreram paresia facial pós-operatória (Anexo E). Um caso ilustrativo das 

variações intraoperatórias dos parâmetros quantitativos pode ser 

comprovado na Figura 18.  

A complexidade dos potenciais não esteve disponível para avaliação 

em ambos os músculos nos pacientes 1 e 2; no músculo orbicular do olho, 

no paciente 17; ou no músculo orbicular da boca, no paciente 28 (Anexo E). 

Grosso modo, os resultados obtidos neste trabalho indicam que a 

monitorização facial, através do registro dos PEMFs de ambos os músculos, 

promove melhor predição funcional no pós-operatório imediato, em 

detrimento do pós-operatório tardio. Isso se deve, em parte, à melhora 

funcional evolutiva do NF no decorrer do tempo, em resposta ao tratamento 

adequado de reabilitação.  
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Figura 18 – Registros intra-operatórios dos potenciais evocados motores faciais 

(PEMF) obtidos no paciente 13 (Anexo D), o qual é portador de um grande 

schwannoma vestibular (T3b). Os PEMFs foram registrados antes da abertura dural 

(valor de base), durante a dissecação do tumor (TuDis), durante a ressecção do 

tumor (TuRes) e ao final do procedimento (Final).  Uma deterioração do PEMF do 

músculo orbicular do olho (Or Oculi) foi observado durante a TuDis (49%) e ao final 

da cirurgia (41%), enquanto o PEMF do músculo orbicular da boca (Or Oris) 

apresentou uma redução significativa da amplitude durante a TuDis (38%) e a 

TuRes (14%). Adicionalmente, uma deterioração da complexidade dos potenciais 

(de polifásico para bifásico) ocorreu em associação às menores relações de 

amplitude. É interessante notar que o PEMF da boca recobrou o limiar considerado 

normal ao final da cirurgia. Este paciente evoluiu com uma paresia facial pós-

operatória imediata (HB 4), apresentando uma melhora importante para HB 2 na 

última consulta do seguimento aos 16 meses de pós-operatório. Os valores 

absolutos de amplitude (µV) são representados entre parênteses 
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6.1  Protocolo de estimulação do potencial evocado motor facial 

 

O PEMF surgiu como uma ferramenta adicional aos métodos 

neurofisiológicos intraoperatórios tradicionais, na predição da função facial 

pós-operatória de pacientes submetidos à cirurgia da base do crânio 

48,142,143. Contudo, o seu advento tem sido prejudicado pelas reduzidas taxas 

de monitorização do músculo orbicular do olho e pela falta de padronização 

de protocolos e de parâmetros de estimulação (Anexo F). 

A resposta periférica do NF, isto é, a estimulação extracraniana do 

nervo é de grande interesse, correspondendo à maioria das falhas técnicas 

observadas neste trabalho. Consequentemente, os estudos aplicam limiares 

de latência mais longos (> 10 ms) 142,143, haja vista a descrição prévia de 

uma latência de aproximadamente 4 a 7 ms para as respostas periféricas do 

NF, após estimulação magnética transcraniana 241-248, enquanto após a EET, 

a latência varia de 3 a 7 ms 143,244,249. Além da estimulação periférica do NF, 

falhas técnicas também podem ser demonstradas em pacientes portadores 

de disfunção motora pré-operatória 215,216,222,224,225,230. Isso foi comprovado 

neste estudo, em que três das falhas técnicas (33,3%) ocorreram em 

pacientes portadores de paresia facial pré-operatória leve (HB 2); no 

entanto, há de se destacar que pelo menos um músculo pôde ser 

monitorizado em todos os pacientes. 
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Os artefatos constituem um problema à parte na monitorização do 

PEMF, por causa da grande proximidade dos locais de estimulação e de 

registro dos potenciais. Assim sendo, os artefatos podem ser 

frequentemente grandes o suficiente para sobrescrever os próprios registros 

de PEMF 142. Entretanto, com a utilização de um protocolo progressivo de 

aumento da intensidade da estimulação, os parâmetros desenvolvidos 

renderam altas taxas de monitorização de ambos os músculos faciais, com 

resultados superiores a 85%, o que é similar aos resultados obtidos com a 

monitorização dos músculos nos membros 215,224,225. De forma interessante, 

o músculo orbicular do olho pode ser mais propenso aos artefatos, sendo 

esse fato atribuído à grande representação cortical do andar inferior da face 

em comparação ao andar superior, o que poderia promover melhores 

resultados de monitorização com o músculo orbicular da boca 142,149,226. 

Essa  suposição, no entanto, não foi comprovada nos resultados deste 

estudo, uma vez que aquele músculo obteve melhores taxas de 

monitorização (88,6% vs. 85,7%).  

Numa investigação prévia, o protocolo utilizado neste estudo foi 

validado 149,226. De forma similar, a intensidade da estimulação e a 

quantidade de pulsos foram adaptadas individualmente com caráter 

progressivo crescente, começando com a estimulação de pulso único até a 

sequência de 5 pulsos 149,226. Com a estimulação de pulso único, registros 

de PEMF contralateral não foram obtidos, o que, associado à longa latência 

dos potenciais, assegurou que as respostas musculares não fossem geradas 

perifericamente 48,149,226. A EET com montagem hemisférica dos eletrodos no 
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escalpe (C3/C4 e CZ) contribui para tanto, a permitir o registro das melhores 

respostas faciais por causa da redução da probabilidade de estimulação 

periférica dos músculos-alvo contralaterais 143. Por outro lado, com a 

montagem hemisférica, existe a possibilidade de a EET ativar o trato córtico-

espinal profundamente no encéfalo, ou até mesmo ao nível do forame 

magno 124. Portanto, seria factível haver uma lesão do trato córtico-espinal 

acima do nível da estimulação, com uma preservação enganosa do PEM 124. 

Porém, com o intuito de suplantar essa possibilidade, a estimulação deve ser 

minimizada ao menor valor capaz de originar os registros dos potenciais 124. 

Através do aumento gradual da intensidade da estimulação, o protocolo 

apresentado objetiva a ativação superficial do trato córtico-espinal, 

estimulando próximo ao limiar motor (near motor threshold) 250. 

Os parâmetros de estimulação para os músculos ACP e tibial anterior, 

que estabelecem os menores limiares motores, constituem uma sequência 

de 5 pulsos, uma duração de pulso individual de 0,5 ms e um IIE de 4 ms 250. 

Esse IIE permite a recuperação completa de cada onda D consecutiva, 

independentemente da intensidade da EET 210,250,251. Ainda que os menores 

limiares motores do músculo ACP sejam obtidos com um IIE de 4 ms, os 

resultados não apresentam diferença estatística quando comparados a um 

IIE de 2 ms 250. Sendo assim, pode-se assumir que um IIE de 2 a 4 ms 

origina resultados similares na obtenção da completa recuperação durante a 

monitorização dos PEMFs.  

Visto que a resposta da EET de pulso único é suprimida sob anestesia 

geral 124,216, uma sequência de pulsos é requerida para sobrepujar a 
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supressão causada pela anestesia 215,252. Sugere-se que esse efeito seja 

entendido como resultado da somação temporal dos estímulos no córtex 

cerebral 252. Nesse momento, o número de pulsos para a monitorização do 

PEMF ainda não foi estabelecido, sendo relatado desde pulso único 229 a uma 

sequência de 5 pulsos 48,142,143,149,226-228,230 (Anexo F). Entretanto, a utilização 

de 3 a 5 pulsos fornece os melhores resultados, como demonstrado neste 

estudo e em estudos anteriores 48,142,143,149,226-228,230. Acreditamos que o 

número de pulsos deve ser ajustado em caráter individual, como foi 

apresentado, em detrimento da necessidade do operador ou de acordo com a 

preferência institucional 220. Ademais, e estimulação elétrica excessiva 

aumenta sobremaneira o risco de lesão térmica ao escalpe e ao encéfalo 

212,220, sendo recomendado, portanto, um menor número de repetições e de 

frequência de estimulação, que deve ser mantido no mínimo requerido 151,209. 

 

 

6.2  Potencial evocado motor facial intraoperatório e prognóstico da 

função facial 

 

A deterioração patológica da amplitude do PEMF pode ser derivada de 

lesão do trato córtico-espinal, de trauma à raiz nervosa ou ao nervo periférico, 

de estiramento, de isquemia ou de pressão sobre as vias motoras 220. 

É interessante notar que vários fatores confundidores potenciais se 

apresentam durante as cirurgias do APC, tais como: anestesia, falha técnica 
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do estímulo, edema do escalpe, bloqueio neuromuscular e coleção de ar 

subdural, especialmente nos pacientes submetidos à cirurgia em posição 

semissentada 48,212,220,230,253.  

Nesse contexto, cabe ressaltar que os procedimentos cirúrgicos 

realizados nessa posição estão suscetíveis à ocorrência de alarmes 

falso-positivos da monitorização intraoperatória que não se encontra 

relacionada à lesão neurológica, isto é, à deterioração não patológica do 

PESS e do PEM 212,220,253-260. Essas alterações foram atribuídas ao efeito 

isolante da coleção de ar subdural 212,220,253-260. Tal conceito surgiu com os 

estudos pioneiros de McPherson et al. 255 e Schubert et al. 257, ao 

observarem a atenuação do PESS em pacientes operados em posição 

semissentada que se recuperaram da anestesia sem défice neurológico. 

O maior estudo sobre esse assunto, porém, foi promovido por Wiedemayer 

et al. 253 em 2002, em que eles confirmaram as observações prévias da 

ocorrência desse fenômeno; entretanto, o estudo radiológico pós-operatório 

não foi empregado para comparação. Isso motivou nosso grupo a 

desenvolver um estudo de correlação entre a volumetria da coleção de ar 

subdural pós-operatória, obtida pela tomografia computadorizada de crânio, 

e as relações de amplitude final-valor de base do PEM e do PESS em 

pacientes neurologicamente intactos no pós-operatório 261. Os resultados 

demonstraram que não existe correlação entre as relações de amplitude do 

PEM e do PESS e a volumetria pós-operatória, sugerindo outros 

mecanismos fisiopatológicos para a atenuação intraoperatória dos 

potenciais, como, por exemplo, o deslocamento encefálico (brain shift) 261,262.  
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Mas, excluindo-se os fatores confundidores, questiona-se qual a 

redução do PEMF deve ser considerada como um sinal de aviso para lesão 

motora definitiva. O desaparecimento ou a perda do PEM constitui o único 

sinal de aviso amplamente aceito 220,224,225 que mais se correlaciona ao 

défice motor pós-operatório 48,124,224,225, podendo ou não ser precedido de 

alterações óbvias na amplitude 220. Dado que muitos – mas não todos os 

mecanismos de lesão – são irreversíveis, através da utilização do critério de 

desaparecimento do PEM como sinal de aviso, a monitorização 

intraoperatória identificaria mais frequentemente uma lesão neurológica do 

que propriamente a evitaria 220. Além disso, a recuperação do PEM 

seguindo-se a sua deterioração ou a sua perda, sem prejuízo da função 

motora, que pode ser usualmente observada em cirurgias aórticas, 

ortopédicas ou até mesmo em cirurgias de tumores intramedulares 220-222,263, 

é raramente relatada no que diz respeito ao PEMF 48,142,143,149. Eis porque 

existe uma preocupação geral de que a perda do PEM seja muito sensível e 

insuficientemente específica 220. 

Considerando a ampla variabilidade da amplitude dos PEMFs entre os 

pacientes 48, devido, parcialmente, às flutuações da excitabilidade dos 

neurônios motores alfa 220, uma relação de amplitude final-valor de base do 

PEMF de 50% foi calculada, promovendo resultados excelentes na predição 

da função facial pós-operatória 48,142,143. Resultados semelhantes foram 

definidos para o PEM dos membros, em que uma redução da amplitude de 

mais de 50% deve ser reportada à equipe cirúrgica, induzindo, por meio 

disso, a alterações nas próprias manobras cirúrgicas 221,222,224,225,230,263. 
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Através do cálculo das curvas ROC (receiver operating characteristic), 

descobrimos, em uma investigação prévia 149, uma correlação estatística 

para diferentes limiares em ambos os músculos monitorizados. Para o 

músculo orbicular do olho, uma relação de amplitude de 80% (redução 

absoluta de amplitude de 20%) foi identificada, enquanto para o músculo 

orbicular da boca, calculou-se uma relação de amplitude de 35% (redução 

absoluta de 65%) para correlação com a função motora do NF 149. Contudo, 

a monitorização do músculo orbicular da boca proporcionou resultados mais 

consistentes, o que promoveu resultados estatísticos mais significativos. 

Um questionamento razoável seria a impressão de que o critério de 

amplitude de 80% parece apresentar-se bastante elevado. No entanto, 

deteriorações discretas do PEM, em torno de 30%, foram utilizadas como 

referência durante cirurgias para ressecção de tumores intramedulares, 

levando à interrupção da cirurgia, à irrigação com solução salina morna e à 

espera pela recuperação dos potenciais 221,263. A irrigação com solução salina 

morna parece ter um efeito de “lavagem” do potássio, que é basicamente um 

agente bloqueador liberado em decorrência da manipulação cirúrgica 221. 

Caso não haja recuperação dos potenciais nos minutos seguintes, o cirurgião 

pode decidir pela ressecção conservadora, subtotal, ou apenas por uma 

biópsia 221. Com essa abordagem preventiva, Morota et al. 263 detectaram 

atenuações da amplitude de cerca de 50% em apenas 15,8% dos pacientes, 

embora todos tivessem evoluído com paraplegia pós-operatória. 

Importante evidenciar que a sensibilidade aumenta com limiares de 

relação final-valor de base mais altos, enquanto a especificidade aumenta 
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com limiares mais baixos 143,149. Ademais, o critério de amplitude de 35% 

promove sensibilidade e especificidade suficientes para a predição da 

deterioração da função facial 143,149. Baseados nesses resultados, é 

recomendado que reduções mantidas de amplitude para valores entre 80% e 

35% durante a remoção tumoral deve ser utilizada como sinal de alerta para 

a mudança da estratégia cirúrgica, a evitar, por meio disso, uma lesão 

motora permanente. 

Mesmo que a lesão do NF seja possível após uma redução de mais 

de 50% e, bastante provável, após uma redução de 65% da amplitude 124,143, 

resultados falso-positivos e falso-negativos ainda são observados 

48,142,143,149. Dado que o PEMF é originado numa subpopulação de axônios 

do NF 143, supõe-se que os resultados falso-negativos são causados por 

lesões discretas em axônios não diretamente envolvidos na construção do 

PEMF, podendo, assim, originar paresia facial leve sem alterações 

consideráveis nos potenciais motores 142. 

Por outro lado, o desaparecimento gradual da amplitude do PEM 

poderia ser um fator potencial para justificar os resultados falso-positivos 

durante anestesia geral sem edema de escalpe 220,237. Para o PEM dos 

membros inferiores, uma elevação da voltagem de cerca de 11 V/h torna-se 

imprescindível para manutenção da amplitude dos potenciais maior que 

50 µV em pacientes neurologicamente intactos 237. Isso indica de certa forma 

que cirurgias prolongadas são mais propensas à ocorrência de resultados 

falso-positivos devido à necessidade crescente de aumento da intensidade 

de estimulação, com o objetivo de manter os mesmos níveis de amplitude. 
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Já que a elevação da intensidade dos estímulos não recupera reduções 

patológicas do PEM 264, é pouco provável que isso tenha interferido nos 

resultados observados neste estudo 149. Uma evolução gradual da redução 

da amplitude corresponde a uma diferenciação importante desse fenômeno 

da redução patológica do PEM, que se apresenta mais abrupta 237,263,264. 

 

 

6.3  Variação intraoperatória e parâmetros quantitativos do potencial 

evocado motor facial na predição da função pós-operatória 

 

De acordo com o glossário de definições da Associação Americana de 

Medicina Eletrodiagnóstica (American Association of Electrodiagnostic Medicine 

– AAEM), o PEM é definido como “um potencial de ação muscular composto, 

produzido por estimulação magnética transcraniana ou por estimulação elétrica 

transcraniana” 265. Os PEMFs representam, em ultima análise, registros 

tradicionais de PAMCs e devem ser avaliados de acordo 209,266. 

O conceito de EMG quantitativa foi inicialmente explorado na década 

de 50 238,240,267-269, sendo atualmente aplicado às técnicas que envolvem 

uma análise detalhada dos PAMCs 270, em detrimento da aplicação original 

do termo para análise dos padrões de interferência (atividade elétrica 

registrada de um músculo durante esforço voluntário máximo) 265,270. 

A AAEM inclui ambos os conceitos, definindo EMG quantitativa, como “um 
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método sistemático de medição dos registros obtidos por eletrodos-agulhas 

intramusculares. As medidas incluem características dos potenciais de ação 

da unidade motora como a amplitude, a duração e as fases ou 

características dos padrões de interferência” 265.  

Assim, a análise dos parâmetros quantitativos estabelece interpretações 

objetivas dos registros de EMG pela medição da amplitude, da latência, da 

complexidade, da duração e da área sob a onda, dentre outras 239,270. 

Na prática, a amplitude é a parâmetro quantitativo mais utilizado para 

monitorização intraoperatória do PEM 48,142,143,149,228,230,263,271,272, refletindo o 

tamanho e o número das fibras musculares dentro de 0,5 mm do eletrodo de 

registro 240,263,273.  

Conforme foi discutido anteriormente, para a monitorização dos 

membros durante cirurgias intramedulares, a presença ou a ausência do 

PEM é considerada como sinal de alerta para a equipe cirúrgica 124,272,274. 

Se o potencial desaparece, a cirurgia é imediatamente descontinuada, sendo 

instituído o protocolo TIP (T = tempo; I = irrigação com solução salina morna; 

P = papaverina e elevação da pressão arterial) 274. Os potenciais são 

recuperados de forma consistente com essa abordagem e a cirurgia pode 

prosseguir 274. 

Ao contrário do PEM, a recuperação dos PEMFs após o 

desaparecimento raramente é observada, como ficou demonstrado por este 

estudo e por estudos anteriores 48,142,143,149. Por isso, critérios eletrofisiológicos 

mais rigorosos são requeridos para a monitorização dos potenciais faciais.  
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Embora a redução da amplitude dos PEMFs seja apreciada como 

uma boa preditora da função facial pós-operatória 48,143, os parâmetros até 

então utilizados nos estudos sobre o tema abordam somente os valores 

finais e os iniciais da amplitude 149. Assim sendo, partimos da premissa de 

que seria possível documentar a perda ou a deterioração significativa dos 

potenciais durante as manobras cirúrgicas e que esses potenciais poderiam 

se recuperar, alcançando o final do procedimento em níveis normais. E mais: 

essas alterações intraoperatórias poderiam ser correlacionadas com o pós-

operatório imediato e tardio, originando relações evento-valor de base com 

resultados aprimorados, quando comparados àqueles da relação final-valor 

de base para a predição funcional. Em outras palavras, além da predição 

funcional, as relações evento-valor de base podem contribuir para mudanças 

na estratégia cirúrgica ainda em tempo hábil, evitando, por meio disso, uma 

lesão neurológica definitiva, ao passo que as relações final-valor de base 

contribuem apenas para a correspondência com o prognóstico da função 

pós-operatória.  

Essa hipótese foi confirmada através dos resultados deste trabalho, 

de forma que cerca de 25% dos pacientes apresentaram deterioração das 

relações de amplitude durante tempos-chave do procedimento cirúrgico, 

atingindo o final da cirurgia com valores normais em 37,5% dos potenciais 

do olho e em 33,3% dos potenciais da boca.  

É interessante observar que os pacientes que apresentaram 

deterioração aguda de mais de 50% da amplitude dos potenciais dos 

músculos orbiculares do olho e da boca, durante qualquer tempo cirúrgico 
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relacionado à manipulação do tumor, evoluíram com paresia facial pós-

operatória em 85,7% e 60% dos casos, respectivamente, mesmo que as 

relações final-valor de base permanecessem em níveis normais. 

Não obstante, a variação dos potenciais do grupo como um todo não teve 

significância estatística; ao contrário da variação individual, essa observação 

é expressiva, pois demonstra a estabilidade e a confiabilidade do protocolo 

de estimulação próximo ao limiar motor. Isso indica que as alterações 

intraoperatórias podem ser realmente decorrentes das manobras cirúrgicas e 

não de artefatos de estimulação. 

Ademais, os resultados deste estudo demonstraram uma correlação 

negativa de moderada a forte entre as relações de amplitude durante a 

TuDis, a TuRes e ao final do procedimento e a função facial pós-operatória 

imediata, de forma que maiores amplitudes corresponderam a menores 

graus na classificação de HB, isto é, aos melhores resultados funcionais. 

Essa correlação permaneceu significativa para os resultados do músculo 

orbicular da boca no longo termo. Por conseguinte, alterações da estratégia 

cirúrgica intraoperatória encontram-se justificadas quando da deterioração 

do PEMF durante a TuDis ou TuRes, devido à elevação do risco de lesão do 

NF. Baseados nesses resultados, recomendamos a monitorização evento-

valor de base do PEMF, pois tais resultados confirmam achados 

antecedentes de que a mudança das manobras cirúrgicas para áreas 

diferentes permite, supostamente, a recuperação das fibras do NF 48, como 

foi descrito para o nervo coclear 150 e para a medula espinal 274.  
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Em contrapartida, a latência não apresenta uma correlação 

prognóstica da função motora nem na medula espinal 212,224, e tampouco nos 

estudos de EMG facial 174. Isso pode ser atribuído, em parte, à grande 

variabilidade observada inclusive em indivíduos neurologicamente intactos 

274. Por conseguinte, a latência do PEM não é analisada rotineiramente para 

estimativa do prognóstico motor 224. Ademais, tornou-se bastante difundido o 

conhecimento de que a latência representa uma função da amplitude em 

estudos de condução motora nervosa 275. 

A complexidade dos potenciais traduz um parâmetro quantitativo 

subestimado no que tange à monitorização intraoperatória do PEM. 

O número de fases ou turnos (mudanças na polaridade da morfologia dos 

registros) representa uma dispersão temporal ou uma perda da sincronização 

dos potenciais de ação das fibras musculares localizadas num raio de 1 mm 

dos eletrodos de registro 239,240,270. Os PAMCs são normalmente bifásicos ou 

trifásicos, dependendo se iniciam na área do eletrodo ativo ou se em outra 

parte do músculo, respectivamente 239. PAMCs patologicamente complexos 

são observados em desordens miopáticas e neuropáticas, embora também 

possam ocorrer em menor proporção em músculos normais, particularmente 

nos proximais 238,270. 

Os potenciais polifásicos são documentados na maioria dos registros 

dos valores de base nos estudos de PEM faciais 143 e dos membros 276. 

Tendo em vista a escassez de informações normativas, não se pode concluir 

de forma confiável se os potenciais polifásicos representam a dispersão 

temporal dos neurônios motores faciais ou se significam lesão ao NF 143. 
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Por  outro lado, PAMCs complexos são comumente identificados em 

enfermidades neuropáticas como resultado da progressão da doença, 

afetando a desenvoltura da reinervação 239,268.  

Sob esse aspecto, o SV, como um tumor de crescimento lento, pode 

fornecer um modelo clínico ímpar de neuropatia compressiva, devido à 

correlação das alterações eletrofisiológicas com o tamanho do tumor, 

correlação essa que pode ser atribuída como uma medida indireta, porém 

confiável, da quantidade e da duração da compressão sobre o NF 58. Dado 

que a reinervação colateral dos axônios sobreviventes às fibras musculares 

desnervadas origina novos componentes tardiamente no PAMC original 

240,273, os registros polifásicos poderiam representar o processo dinâmico da 

lesão neural e da reinervação, em detrimento da dispersão temporal normal.  

As alterações intraoperatórias da complexidade de PEM foram 

recentemente demonstradas como um parâmetro quantitativo útil para a 

estimativa do prognóstico motor funcional em tumores intramedulares 276. 

Esses achados foram corroborados pelos nossos resultados, indicando que 

a complexidade dos potenciais apresenta uma correlação estatisticamente 

significativa entre a sua deterioração intraoperatória e a função facial pós-

operatória imediata e tardia, especialmente as respostas finais do PEMF do 

músculo orbicular do olho e durante todos os tempos cirúrgicos relacionados 

à manipulação tumoral do PEMF do músculo orbicular da boca. A exemplo 

das relações de amplitude, a deterioração da complexidade ocorreu em 

algum momento da manipulação tumoral em cerca de 25% dos pacientes, 

sendo importante a observação de que todos os que apresentaram 
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deterioração nos potenciais do músculo orbicular da boca evoluíram com 

paresia facial pós-operatória.  

A análise dos coeficientes de correlação revelou que amplitude e 

complexidade parecem representar variáveis quantitativas independentes, 

servindo como indicadores eletrofisiológicos da integridade do NF. 

No entanto, é possível afirmar com segurança que a independência ocorreu 

apenas nos registros polifásicos dos músculos orbiculares do olho. 

Baseados nos resultados apresentados, pode-se concluir por enquanto que 

a predição da função pela relação de amplitude é modulada pela 

complexidade dos potenciais. Recomendamos, entretanto, a avaliação 

separada de ambos os critérios durante a MIONF com potenciais evocados 

faciais. Por motivos óbvios, estudos adicionais com maior casuística devem 

ser estimulados, com o intuito de dirimir a necessidade da documentação de 

ambos os parâmetros. 

Como os potenciais polifásicos podem representar em última análise 

uma neuropatia compressiva, uma questão remanescente adviria, ou seja: 

como deteriorações da complexidade para registros bifásicos, “considerados 

normais” durante a cirurgia, poderiam indicar uma lesão facial pós-

operatória? Sugerimos para tanto que, no decorrer da cirurgia, a lesão sobre 

o NF ocorra progressivamente, tanto nos axônios previamente saudáveis, 

quanto nos axônios regenerados, os quais são responsáveis pelo 

aparecimento dos novos componentes com latência tardia nos PAMCs 

240,273. Consequentemente, a complexidade dos registros, de polifásico para 

bifásico ou até mesmo de polifásico para perda, modifica-se, a depender da 
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severidade da lesão sobre os axônios saudáveis ou patológicos do NF. Por 

conseguinte, a lesão dos axônios regenerados poderia induzir ao 

desaparecimento dos componentes tardios, dando origem aos potenciais 

bifásicos, enquanto uma lesão severa sobre ambos os tipos de axônios 

poderia levar à perda dos potenciais musculares. 

Considerando-se as taxas ínfimas de resultados falso-positivos e falso-

negativos com a monitorização do PEM dos membros 272,274, alguns autores 

acreditam que critérios mais sensitivos nesse tipo de monitorização somente 

protegeriam os pacientes contra um défice motor pós-operatório leve ou 

transitório, que pode ser bem tolerado e considerado como “um preço 

aceitável a pagar” se o tumor for extirpado completamente 274. Além disso, a 

aplicação de critérios mais rigorosos poderia impedir a ressecção completa do 

tumor intramedular, devido à interrupção precoce do procedimento 274. No que 

tange à monitorização facial, índices elevados de resultados falso-positivos e 

falso-negativos sustentam a utilização de critérios mais rigorosos. Ademais, as 

sequelas de longo prazo da paralisia facial têm sido subestimadas pelos 

profissionais de saúde, de forma que os pacientes experimentam níveis 

elevados de incapacidade, apesar dos bons resultados técnicos, a originar 

uma interpretação menos otimista do prognóstico 62,65. 

Os nossos resultados justificam modificações intraoperatórias da 

estratégia cirúrgica com base na deterioração do PEMF durante a dissecação 

e a ressecção tumorais devido ao risco aumentado de lesão do NF. 

Nós recomendamos, portanto, a monitorização evento-valor de base do 

PEMF, confirmando observações prévias em que a modificação das 
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manobras cirúrgicas para áreas diferentes permitem a recuperação das 

fibras do NF 48, como tem sido observado para o nervo coclear 150 e para a 

medula espinal 274.  

De uma forma geral, a análise de ambos os parâmetros quantitativos 

do PEMF apresenta melhores resultados na predição funcional no pós-

operatório imediato que no último seguimento, especialmente no músculo 

orbicular do olho. Tal discrepância na relação de amplitude e na 

complexidade dos músculos orbiculares do olho e da boca foi realçada por 

quatro exclusões devido a artefato nos traçados associadas aos cinco 

pacientes em que o seguimento não estava disponível, o que certamente 

subestimou a função preditiva do PEMF do músculo orbicular do olho na 

última avaliação. Isto poderia contribuir para uma interpretação equivocada 

dos nossos resultados, uma vez que a recuperação funcional tardia após 

uma piora transitória no pós-operatório imediato não justificaria modificações 

intraoperatórias na estratégia cirúrgica ou até a interrupção precoce da 

ressecção tumoral baseadas nos registros do PEMF.  

Considerando-se que a observação de recuperação do PEMF após 

desaparecimento ainda não foi documentada, o que conduz invariavelmente 

à paresia facial severa, a função facial encontra-se particularmente em 

perigo caso a cirurgia continue após a deterioração do PEMF. Além disso, a 

linha sutil entre a deterioração e a perda do PEMF não pode ser antecipada. 

Nós acreditamos que a monitorização evento-valor de base é bastante útil 

para ditar quando as alterações da estratégia cirúrgica devem ser 

asseguradas, podendo contribuir para uma melhor preservação funcional 
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facial, assim como para a remoção total do tumor em estudos prospectivos 

com maior base populacional. A interrupção precoce do procedimento 

cirúrgico levando a ressecção incompleta do SV pode ser uma opção 

terapêutica em casos de deterioração mantida do PEMF, entretanto deve ser 

baseada na avaliação intraoperatória do cirurgião, na idade e na intenção do 

paciente, bem como na aceitação de um défice funcional.   

Ademais, cabe enfatizar o papel da monitorização do PEMF do 

músculo orbicular do olho, a qual desempenha uma função importante, no 

mínimo complementar, quando os registros do músculo orbicular da boca 

não estão disponíveis. Esta situação ocorreu em cinco pacientes do 

presente estudo, como demonstrado no Anexo E, dos quais a função facial 

foi corretamente prevista em ambos os períodos pós-operatórios em quatro, 

indicando uma melhor correlação funcional quando avaliada separadamente.  

A duração é o quarto parâmetro quantitativo mais empregado nas 

avaliações dos registros de PAMCs. É definida como o intervalo de tempo 

desde o início dos registros eletromiográficos até o seu retorno à linha de 

base, representando o tamanho e o número de fibras musculares localizadas 

num raio de 2,5 mm dos eletrodos de registro 238,240,270. Uma duração 

aumentada torna-se passível de ser registrada em doenças neuropáticas 

como resultado da dispersão temporal 240,268,270. Oportunamente, Quinones-

Hinojosa et al. 276 relataram que um decréscimo na duração do PEM durante 

cirurgias de tumores intramedulares estava associado à paresia pós-

operatória no segmento. Outros autores, entretanto, descreveram que uma 

redução expressiva da duração dos potenciais faciais durante cirurgias para 
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descompressão microvascular do NF correspondeu à resolução do 

hemiespasmo facial no pós-operatório 228. Embora a duração dos potenciais 

possa representar uma variável quantitativa adicional, tendo em vista o 

aumento em doenças neuropáticas, a sua interpretação deve ser cuidadosa 

e limitada, porque ela compreende uma variável dependente da 

complexidade e da amplitude dos potenciais 266,268,276. Finalmente, a área 

sob a onda há de ser endereçada em estudos futuros, por corresponder à 

estimativa mais direta dos tecidos funcionais capazes de gerar os potenciais 

evocados motores 239.  

De uma forma ideal, os parâmetros quantitativos dos potenciais 

deveriam representar variáveis independentes entre si 240. Infelizmente, 

porém, isso não corresponde à realidade, tendo em vista a correlação óbvia 

da amplitude com a área sob a onda, assim como com a duração e a 

latência dos potenciais, ao passo que o número de fases apresenta-se 

moderadamente correlacionado com a amplitude 240,275. Tais correlações 

acontecem devido ao fato de que os diferentes parâmetros refletem, de certo 

modo, geradores fisiológicos e estruturais semelhantes 240. Portanto, neste 

trabalho, a relação de modulação determinada entre a amplitude e a 

complexidade encontra-se de acordo com as informações da literatura. Por 

outro lado, dado que as informações sobre a correlação dos parâmetros 

quantitativos de EMG em processos patológicos dos músculos são escassas 

na literatura 240, somente com o desenvolvimento de novos estudos 

abrangendo um maior número de pacientes, essa questão poderia ser 

resolvida definitivamente.      
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Diferentemente dos potenciais dos membros, em que um tratamento 

tópico pode ser instituído nos casos de perda dos mesmos, em vigência de 

deterioração dos potenciais faciais com MIONF, pode-se estabelecer 

um  tratamento medicamentoso, conhecido como vasoativo 277,278. 

Esse tratamento foi inicialmente proposto para pacientes que apresentavam 

risco aumentado de perda auditiva tardia, após cirurgia para ressecção de 

SV, baseados na instabilidade intraoperatória dos PEAs. A aplicação de tal 

regime foi bastante eficaz, elevando significativamente a preservação da 

audição 278.  

Esses resultados motivaram a análise retrospectiva da função facial 

nos pacientes inscritos no estudo. A terapêutica consistia na utilização 

intraoperatória de um fragmento de gelfoamR embebido em nimodipina, 

seguido da infusão de nimodipina (15-30 µg/kg/h), com início no pós-

operatório imediato; e também da infusão de hidroxietilamido a 6% (500 ml, 

duas vezes ao dia, dose máxima [VoluvenR]), com início no primeiro dia de 

pós-operatório durante 10 dias 278. Com esse protocolo, os pacientes 

portadores de paralisia facial desfigurante (HB 6) apresentaram resultados 

superiores aos não tratados na avaliação funcional de um ano de pós-

operatório, de forma que, dos 15 pacientes tratados, apenas 1 (6,7%) 

permaneceu com paralisia facial, enquanto dos 8 não tratados, 5 deles 

(62,5%) mantiveram a paralisia no longo termo 278.  

A hipótese foi investigada a posteriori 277, dessa vez, no entanto, com 

desenho prospectivo e randomizado. O estudo estratificou os pacientes em 

dois grupos, a saber: uso profilático e uso terapêutico, quando da 
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deterioração da MIONF intraoperatória 277. Como conclusão, os resultados 

da função facial e da auditiva foram bastante superiores nos pacientes 

submetidos ao tratamento vasoativo profilático 277. Entretanto, estudos numa 

base populacional maior são indispensáveis à confirmação dessa 

observação, embora seja possível que, no futuro, o tratamento vasoativo 

venha a ser recomendado rotineiramente nas cirurgias do SV 277. 

O porvir é, pois, promissor, e os futuros estudos hão de ser dedicados 

à descoberta de sinais de alerta mais relevantes, como ponto sem retorno no 

que tange à função motora facial, de modo a permitir, por meio disso e em 

tempo hábil, mudanças na técnica cirúrgica, visando a prevenir um défice 

motor definitivo. Além disso, o número crescente de métodos de 

monitorização e de critérios eletrofisiológicos dificulta sobremaneira a 

interpretação dos resultados por parte da equipe cirúrgica e dos 

eletrofisiologistas. Em assim sendo, o desenvolvimento de programas de 

computador capazes de reconhecer, analisar e quantificar cada um dos 

critérios em tempo real seria um grande avanço para a prevenção de défices 

neurológicos permanentes. 



 

 

 

7  CONCLUSÕES 
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A análise detalhada dos registros eletrofisiológicos intraoperatórios de 

35 pacientes portadores de schwannoma vestibular levou às seguintes 

conclusões: 

1 As variações de amplitude e complexidade não apresentam 

significância estatística quando computado o grupo por inteiro. 

Isso, por certo, pode representar a confiabilidade do protocolo 

empregado, por trabalhar próximo do limiar motor; 

2 As variações individuais, em decorrência das manobras 

cirúrgicas, geraram correlações com o prognóstico da função 

facial imediata e tardia, de forma que a deterioração 

intraoperatória dos potenciais – seja a da amplitude ou a da 

complexidade – justifica mudanças imediatas da estratégia 

cirúrgica. Assim sendo, a monitorização evento-valor de base 

promove melhores resultados na predição funcional, em 

detrimento das medidas isoladas final-valor de base. Ademais, há 

de se destacar que a monitorização evento-valor de base 

encontra-se em uníssono com um dos principais objetivos da 

monitorização intraoperatória, qual seja, melhorar a preservação 

neural pela redução do trauma cirúrgico; 
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3 A complexidade dos potenciais apresenta uma variação distinta 

que parece representar um parâmetro quantitativo adicional, 

independente, ou, pelo menos, capaz de modular as respostas de 

amplitude, podendo ser empregado para a monitorização facial, 

devido à promoção de bons resultados na predição da função 

facial pós-operatória. 
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Anexo A – Resumo dos estudos publicados sobre o valor preditivo da estimulação elétrica direta (EED)* 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 

(µseg) 

Protocolo 

(CC/VC) 

Pont. Canais, 

Músculo 

Estimulação  Critérios 

MIONF 

Resultados 

Delgado et 

al. 1979 
14

 

Retro 14 SV 50 VC Mono 1, frontal MAI, REZ Amplitude 

absoluta dos 

PAMCs em 

ambas as 

localizações (0 a 

30 V) 

Amplitude semelhante 

indica integridade 

grosseira do NF; 

Redução da amplitude 

entre MAI e REZ em 

dois casos de paresia 

facial leve e severa  

 

Harner et 

al. 1987 
21

 

Retro 48 SV 50 VC Bipo 1, dois dos 

quatro  

(oculi, oris, 

ment., 

masséter, ou 

temporal); 

1, superfície 

  

MAI, REZ Amplitude 

relativa entre as 

localizações (10 

a 50 V) 

Redução leve (< 50%), 

moderada (≥ 50%) ou 

ausência de respostas 

proximais – forte 

correlação com 

disfunção facial pós-op   

Harner et 

al. 1988 
99

 

Retro 91 SV 50 VC Bipo 1, oculi ou oris, 

ment., 

masséter, 

temporal; 

1, superfície 

 

MAI, REZ Qualquer 

resposta a 

estimulação (a 

partir de 10 V); 

caso a resposta 

proximal seja 

reduzida, a 

estimulação 

distal (MAI) define 

a extensão da 

lesão  

 

Caso a resposta seja 

documentada, isso 

indica um NF intacto;  

Resposta PAMC 

reduzida – elevação 

definitiva do risco de 

paresia facial  

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Silverstein 

et al. 1988 
163

  

Retro 301 Ot, SV 200 CC Mono NA, oris (detector 

de movimento) 

REZ Estimulação > 0.3 

mA ao final da 

ressecção 

Paresia facial é provável 

se estimular com > 3 mA 

 

  

Niparko et 

al. 1989 
32

 

Retro 29 SV 100 CC Bipo NA MAI, REZ Resposta igual – 

proximal e distal 

ao final do 

procedimento 

 

67% - HB 1 em 1 

semana; 

88% - HB 1 em 1 ano  

 

Beck et al. 

1991 
173

 

Retro 56 SV 100 CC Mono 1, Oris REZ 1. Descarga 

neurotônica  

repetitiva de 500 

µV por ≥ 30 seg; 

2. Resposta de 

500 µV de 

amplitude do O. 

oris, usando 

0,05 mA de 

estimulação ao 

final da 

ressecção 

tumoral. 

4 grupos de pacientes: 

A. < 500 µV EMG 

e  

> 500 µV à estimulação; 

B.  > 500 µV EMG e à 

estimulação; 

C.  < 500 µV EMG e à 

estimulação; 

D.  > 500 µV EMG e  

      < 500 µV à 

estimulação. 

Grupo A – em 1 semana, 

97% tiveram HB 1 

 

Kirkpatrick 

et al. 1991 
83

 

Retro 18 APC 1.000 CC Bipo 1, Oris NA Qualquer resposta 

à 0,5-1 mA de 

estimulação (até   

5 mA) 

tumor pequeno – 73% 

tiveram HB 1/2 de 3 a 

43 meses; 

tumor  grande – 43% 

tiveram HB 3/5 de 3 a 

43 meses 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Berges et 

al. 1993 
191

 

Retro 43 SV NA CC Mono 2, Oris, Oculi MAI, REZ Uma relação foi 

calculada através do 

limiar mínimo de 

estimulação (I) e a 

resposta de amplitude 

induzida no EMG (A), 

tanto no APC (R´= I/A), 

quanto no MAI( R´´ = I/A); 

R = R´ / R´´  

 

R < 2 – 90% HB 

1/2 em 10 dias; 

R > 2 – 10% HB 

1/2 em 10 dias; 

Kirkpatrick et 

al. 1993 
119

 

Retro 26 SV 1.000 CC Ambas 2, Oculi, Oris REZ Estimulação ≤ 2 mA após 

a ressecção tumoral 

 

67% - HB 1/2 de 

6 a 43 meses; 

Prasad et 

al. 1993 
95

 

Retro 34 APC 100 a 

200 

VC NA 2, Oculi, Oris REZ Variação de 

Estimulação proximal ≤ 

0.2 V antes e após a 

ressecção do tumor; 

 

90% - HB 1/2 em 

2 dias; 

83% - HB 1/2 de 

1 a 44 meses; 

Wolf et al. 

1993 
190

 

Pros 25 SV 100 CC Mono 3, lado do 

tumor;  

1, contralate-ral  

REZ 1.  Descargas 

neurotônicas 

repetitivas de 500 µV 

de amplitude por ≥ 30 

seg; 

2. Resposta de 500 µV 

de amplitude, usando 

0,1 a 0,4 mA de 

estimulação ao final da 

ressecção tumoral; 

 

Resposta de 

EMG < 500 µV e 

> 500 µV à 

estimulação – 

função facial 

normal em 90% 

dos pacientes no 

1° dia de pós-op; 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Lacombe et 

al. 1994 
109

 

Retro 62 SV 100 CC Mono 2, oculi, oris REZ Limiar de 

estimulação 

≤ 0.1 mA – Todos com 

HB 1/2 no 1° mês de 

pós-op; 

Entre 0,1 e 0,3 mA – 

71.4% HB I/II no 1° 

mês; 

> 0.3 mA – 20% HB 

1/2 no 1 mês 

Lalwani et 

al. 1994 
27

 

Retro 129 SV 200 VC Mono 2, Oculi, Oris REZ Estimulação ≤ 

0.2 V após a 

ressecção 

tumoral; 

Limiar de estimulação 

não foi correlacionado 

ao pós-op imediato; 

98% - HB 1/2 em 1 

ano;  

caso > 0.2 V – 50% 

HB 1/2 

 

Lenarz e 

Ernst 1994 
73

  

Retro 30 APC 100 CC Ambas 2, Oculi, Oris NA Limiar de 

estimulação  

significativamente 

elevado em pacientes 

com paresia facial pós-

op (0,73 mA), 

indicando prognóstico 

reservado com lesão 

nervosa duradoura; 

 

Maurer et 

al. 1994 
177

 

Retro 35 SV 100 CC Ambas 2, Oculi, Oris REZ Redução relativa 

da amplitude de 

mais de 50% 

após a ressecção 

tumoral; 

Prognóstico reservado 

mais frequente em 

pacientes com redução 

da amplitude 

 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Silverstein et 

al. 1994 
36

 

Retro 44 SV 200 CC Mono NA (EMG); Oris 

(detector de 

movimento) 

 

REZ Estimulação ≤ 0.1 

mA após a 

ressecção tumoral 

(no EMG ou no 

detector de 

movimento) 

 

95% - HB 1/2 em ≥ 1 ano; 

Se 0,1 a 0,2 mA – 82% HB 1/2  

Yokoyama et 

al. 1994 
180

 

Retro 52 SV 100 CC Mono NA MAI, REZ Amplitude mediana 

sobre a REZ (> 100 

µV) ou relativa entre 

a REZ e a MAI 

(> 30%) com 0,5-0,6 

mA de estimulação 

 

Prognóstico bom ou excelente 

em 6 a 24 meses 

Maurer et al. 

1995 
157

 

Retro 102 APC, base 

de crânio 

100 CC Ambas 2, Oculi, Oris REZ Redução relativa da 

amplitude de mais 

de 50% após a 

ressecção tumoral 

 

Prognóstico reservado mais 

frequente em pacientes com 

redução da amplitude 

 

Taha et al. 

1995 
38

 

Retro 20 SV 100 CC Mono 2, Oculi, Oris MAI distal, 

REZ 

Relação de 

amplitude Proximal-

Distal com a menor 

intensidade de 

estimulação (0,05-

0,1 mA)  

Relação > 2/3 – todos os 

pacientes com função maior ou 

igual à HB 3 no pós-op imediato 

e HB 1 em 14-28 meses; 

Relação > 1:3 / < 2:3 – 90% 

com função HB 3 ou pior no 

pós-op imediato e 100% HB 3, 

ou melhor, no último 

seguimento; 

Relação < 1/3 – todos os 

pacientes com função HB 4 ou 

pior no pós-op imediato e tardio 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Selesnick et 

al. 1996 
71

 

Retro 49 APC 50 CC Mono NA, Multich  REZ Estimulação ≤ 0.1 

mA após a 

ressecção tumoral  

90% - HB 1/2 em 1 ano; 

Se ≤ 0.2 mA –  

78% HB 1/2  

 

Hone et al. 

1997 
81

 

Pros 27 SV 100 CC Bipo 2, Frontal, 

Oris 

REZ Menor corrente 

capaz de elicitar 

uma amplitude > 

250 µV  

 

Limiar de estimulação > 0.1 mA 

– HB > 2 no pós-op imediato e 

com 6 meses de pós-op 

Magliulo e 

Zardo 1997 
195

 

Retro 23 base de 

crânio 

NA CC Mono 2, Oculi, Oris MAI, REZ 1. 1. Atividade 

repetitiva e 

contração muscular 

à estimulação 

(método de Beck – 

1991); 

2.  Relação entre 

MAI e REZ (método 

de Berges – 1993); 

2. Limiar de 

estimulação 

(método de 

Silverstein -1994). 

3.  

Os métodos de Berges e 

Silverstein mostraram melhor 

sensibilidade; 

Relação das respostas previu a 

função facial em 91,3% dos 

pacientes em 1 ano; 

Limiar de estimulação previu 

corretamente a função facial 

em 86,9% dos pacientes; 

O método de Beck falhou na 

predição funcional pós-op 

 

Nissen et 

al. 1997 
121

 

Retro 81 SV NA VC Mono NA MAI, REZ Mínima voltagem 

capaz de originar 

uma resposta de 

EMG (limiar de 

estimulação)  

 

Limiar mediano de 0,1 V – HB 

1/2 em 6 meses; 

Limiar mediano de 0,725 V – 

HB 3/4 em 6 meses 

 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Zeitouni et 

al. 1997 
123

 

Pros 109 SV NA CC Mono 2, Oculi, Oris REZ 1. Limiar de 

estimulação; 

2. Amplitude PAMC 

Limiar de estimulação 

associado significativa-mente 

com o pós-op imediato e tardio 

-  87% dos pacientes com 

limiares entre 0,05 – 0,1 mA 

(HB1/2 83% no pós-op imediato 

e 91,6% em 1 ano); 

PAMC falhou na predição da 

função facial pós-op 

 

Mandpe et 

al. 1998 
193

 

Pros 44 SV NA VC Mono 2, Oculi, Oris MAI, REZ 1. Limiar de 

estimulação  

 (≤ 0.1V); 

2. Amplitude PAMC 

(0.2 V acima do 

limiar); 

3. Limiar + amplitude 

PAMC 

≤ 0.1 V – 74% HB 1/2 na alta 

hospitalar; 

Amplitude PAMC ≥ 200 µV – 

89% HB 1/2 na alta; 

Baixo limiar + amplitude alta – 

88% HB 1/2 na alta; 

O uso dos critérios associados 

promoveu melhores resultados 

que o limiar isolado; 

 

Magliulo 

and Zardo 

1998 
196

 

Retro 34 SV NA CC Mono 2, Oculi, Oris MAI, REZ 1. Atividade repetitiva e 

contração muscular 

à estimulação 

(método de Beck – 

1991); 

2. Relação entre MAI e 

REZ (método de 

Berges – 1993); 

3. Limiar de 

estimulação (método 

de Silverstein -1994). 

Atividade continuada < 500 µV 

e contração muscular > 500 µV 

– confirmaram um prognóstico 

favorável em 10 dias de pós-op; 

Relação < 2 – 90% HB 1/2 e  R 

> 2 – 87.5% HB 5/6; 

≤ 0.1 mA – 84% HB 1/2 em 10 

dias; 

O método de Berges é mais 

preciso, enquanto o método de 

Beck é mais limitado; 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Sobottka et 

al. 1998 
178

 

Retro/ 

Pros 

60 SV 100 CC Mono 2, Oculi, Oris REZ 1. Amplitude absoluta 

proximal e distal 

(0,05-0,1 mA); 

2. Limiar de 

estimulação; 

3. Relação de amplitude 

Proximal-distal 

Amplitude > 800 µV – 94% 

resultados bons ou excelentes 

no pós-op imediato e 100% no 

tardio (6 a 18 meses); 

Amplitude < 300 µV – todos os 

pacientes com paralisia facial 

severa no pós-op imediato e 

tardio; 

< 0.3 mA – 86,4% resultados 

excelentes ou bons no pós-op 

imediato e 100% no tardio; 

> 0.3 mA – todos os pacientes 

com paresia facial de moderada 

a severa; 

A relação de amplitude não foi 

mais preditiva (baixa 

especificidade) 

 

Axon e 

Ramsden 

1999 
189

 

Pros 184 SV 200 CC Bipo 2, Oculi, Oris Proximal ao 

tumor 

Limiar mínimo de 

estimulação (0,05 mA)   

94% de sensibilidade na 

predição de uma boa função 

facial no longo termo e 91% de 

VPP 

 

Fenton et 

al. 1999 
116

 

Pros 35 SV 100 CC NA NA Medial e 

lateral ao 

tumor 

Intensidade mínima de 

estimulação medial e 

lateral ao tumor após a 

ressecção  

Estimulação medial ≤ 0,1 mA – 

96% HB 1/2 no pós-op 

imediato; 

≥ 0,15 mA – 30% HB 1/2, 

altamente sugestivo de uma 

função facial anormal 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Goldbrunner 

et al. 2000 
174

 

Pros 137 SV 100 CC Bipo 2, Oculi, Oris MAI distal, 

REZ 

Relação de amplitude 

Proximal-Distal com a 

menor intensidade de 

estimulação (0,5 mA) 

Relação > 0,8 – 1,6% de risco 

de paresia facial severa em 6 

meses; 

Relação < 0,1 – 75% de risco 

de paresia facial severa em 6 

meses; 

Valores absolutos de amplitude 

alcançaram significância 

estatística apenas para 

subgrupos (HB 4/5). 

 

Fenton et al. 

2002 
51

 

Pros 67 SV 100 CC NA 2, Oculi, Oris Medial ao 

tumor 

Intensidade mínima de 

estimulação medial ao 

tumor após a 

ressecção;  

0,1 mA – 88% dos pacientes 

foram corretamente 

estratificados para um 

prognóstico inicial favorável, 

baseados no tamanho do tumor 

e no limiar de estimulação  

 

Isaacson et al. 

2003 
82

 

Retro 229 SV 100 CC Mono 2, Oculi, Oris MAI, REZ 1. Limiar de 

estimulação 

2. Relação de 

amplitude Proximal-

Distal dos PAMCs 

≤ 0,5 mA – 93,6% HB 1/2 em 6 

meses; 

Relação > 0,33 – 97% HB 1/2 

em 6 meses  

 

Fenton et al. 

2004 
52

 

Pros 16 APC não-

SV 

100 CC NA NA REZ Limiar de estimulação  

< 0,1 mA 

Boa função facial no longo 

termo  

Akagami et 

al. 2005 
48

 

Pros 71 APC NA NA NA 2, Oculi, Oris NA Relação de amplitude 

Proximal-Distal dos 

PAMCs 

Variável independente na 

predição de função facial 

satisfatória 

Continua... 
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Continuação Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Anderson et 

al. 2005 
68

 

Retro 67 SV  

(> 3cm) 

NA CC Mono NA REZ Amplitude absoluta dos 

PAMCs > 100 µV em 

resposta à estimulação 

de no máximo 0,4 mA 

 

93% - HB 1/2 no último 

seguimento (6 meses a 1 

ano) 

Bozorg-

Grayeli et 

al. 2005 
159

 

Pros 

(multi) 

111 SV NA CC Mono 4, Oculi, Oris, 

Frontal, 

Platisma 

Fundo, 

MAI, REZ 

Menor intensidade capaz 

de desencadear uma 

resposta > 100 µV em 

pelo menos um canal 

< 0,05 mA – limiar que 

parece melhorar o valor 

prognóstico para a predição 

da função facial pós-op 

imediata;  

0,01-0,04 mA – 93% HB 1/2 

no 8° dia pós-op; 

0,05-0,3 mA – 85% HB 1/2 

no 8° dia de pós-op; 

> 0,3 mA – 79% HB 1/2 no 8° 

dia de pós-op 

 

Grayeli et 

al. 2005 
160

 

Pros 89 SV NA CC Mono 4, Oculi, Oris, 

Frontal, 

Platisma 

Fundo, 

MAI, REZ 

1. Menor intensidade 

capaz de desencadear 

uma resposta > 100 

µV em pelo menos um 

canal  

2. Limiar de estimulação 

 

0,01-0,04 mA – 90% HB 1/2 

nos dias 1° e 8° de pós-op; 

0,05-0,2 mA – 75% HB 1/2 

nos dias 1° e 8° de pós-op; 

> 0,2 mA – 20% HB 1/2.   

 

Neff et al. 

2005 
140

 

Pros 74 SV NA CC NA 2, Oculi, Oris REZ 1. Amplitude de resposta  

240 µV ou maior e; 

2. Limiar de estimulação 

de 0,05 mA ou menor 

Um critério – 85% HB 1/2 em 

1 ano; 

Ambos – 98% de 

probabilidade de HB 1/2 em 1 

ano; 

Continua... 
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Conclusão Anexo A 

Estudo Desenho No.  Histologia Pulso 
(µseg) 

Protocolo 
(CC/VC) 

Pont. Canais, 
Músculo 

Estimulação  Critérios 
MIONF 

Resultados 

Isaacson et 

al. 2005 188 

Retro 60 SV 100 CC Mono 2, Oculi, Oris MAI, REZ 1. Limiar de estimulação; 

2. Relação de amplitude Proximal-

Distal dos PAMCs 

Preciso na predição de risco 

aumentado de disfunção do NF 

com um modelo de regressão 

logística; 

Escore ≥ 0,8 – todos os pacientes 

com HB final grau 3 ou melhor; 

Escore < 0,8 – 67% não 

recuperam o fechamento do olho  

 

Lin et al. 

2006 279 

Pros 38 SV 200 CC Bipo 3, Oculi, Oris, 

Frontal 

REZ Relação de amplitude foi calculada, 

dividindo a resposta do PAMC na 

estimulação da REZ (0,05-0,3 mA) 

pela resposta máxima da 

estimulação transcutânea ipsilateral 

distal no forame estilomastoideo  

 

PAMC > 50% do máximo – 93% 

VPP de HB 1/2 no pós-op 

imediato; 

PAMC > 20% do máximo – 81% 

VPP. 

 

 

Shamji et al. 

2007 280 

Retro 127 SV NA NA NA NA NA Limiar de estimulação < 0,1 mA – preditivo de 

preservação funcional do NF 

Bernat et al. 

2010 281 

Pros 120 SV 100 ms CC Mono 4, Oculi, Oris, 

Frontal, 

queixo 

MAI, REZ 1. Limiar de estimulação; 

2. Amplitude da resposta após 

estimulação supra-máxima (2 mA); 

e 

3. Relação de amplitude Proximal-

Distal dos PAMCs 

< 0,04 mA – Sens 89% e Espec  

43%; 

PAMC > 800 µV – Sens 38% e 

Espec 87%; 

Relação < 0,6 – Sens 78% e 

Espec 40%; 

Todos os critérios – Sens 90% e 

Espec 78% na predição de HB 1 

ou 2 no 8° dia de pós-op 

* APC – ângulo ponto-cerebelar; Bipo – ponteira bipolar; CC – corrente constante; EMG – eletromiografia; Espec – especificidade; Frontal – músculo occípito-frontal; HB – classificação de House e 

Brackmann; mA – mili-ampère; MAI – meato acústico interno; ment. – músculo mentoniano; MIONF – monitorização intraoperatória do nervo facial; Mono – ponteira monopolar; ms – milissegundos; 

multi – estudo multicêntrico; Multich – multicanais; µsec – microssegundos; µV – microvolts; NA – não atribuído; NF – nervo facial; No. – número de pacientes; Oculi – músculo orbicular do olho; Oris – 

músculo orbicular da boca; Ot – procedimentos otológicos; PAMC – potencial de ação muscular composto; Pont. – ponteira; Pós-op – pós-operatório; Pros – prospectivo; Retro – retrospectivo; REZ – 

zona de saída da raiz; seg – segundos; Sens – sensibilidade; SV – schwannoma vestibular; V – volts; VC – voltagem constante; VPP – valor preditivo positivo. 
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Anexo B – Resumo dos estudos publicados sobre o valor preditivo da 

eletromiografia continua.* 

Estudo Desenho No. Histologia Canais, 
músculos  

Critérios 
MIONF 

Resultados 

Harner et al. 

1987 
21

  

Retro 48 SV 1, dois dos 
quatro  

(oculi, oris, 
ment., 

masséter, ou 
temporal) 

 

Intensidade das 
descargas 
neurotônicas 

Descargas neurotônicas 
severas foram fortemente 
associadas à disfunção facial 
pós-op 

Harner et al. 

1988 
99

 

Retro 91 SV 1, oculi ou 
oris, ment., 
masséter, 
temporal 

 

Intensidade das 
descargas 
neurotônicas 

Correlação com o grau de 
paresia pós-op 

Lenarz e 

Ernst 1994 
73

 

Retro 30 APC 2, oculi, oris 1. Número de eventos 
de atividades 
repetitivas;  

2. Relação (atividades/ 
Hora) 

Correlação com a função facial 
pós-op (> 26 atividades – HB 3 
ou maior);  
> 5.4 atividades/hora – 
preditivo de disfunção facial de 
moderada a severa no pós-op 
imediato (HB 3 ou maior) 
 

Eisner et al. 

1995 
201

 

Retro 16 Tronco 
cerebral 

1, para ambos 
os oculi; 1, 
para ambos 

os oris  

Duração de AEP  
1. AEP leve – atividade 

de EMG por alguns 
segundos; 

2.  AEP intensa – 
atividade de EMG 
por horas, similar à 
atividade repetitiva 
(trains) 
 

AEP intensa – défice pós-op 
permanente; 
Qualquer atividade de EMG – 
função normal; 
Atividade constante de EMG 
/AEP leve – paresia transitória 
ou incompleta 
 

Grabb et al., 

1997 
202

 

Retro 17 Quarto 
ventrículo 

1, para ambos 
os oculi; 1, 
para ambos 

os oris 
 

Atividade de EMG 
facial  

A presença de atividade de 
irritação foi associada à 
paresia facial pós-op  

Hone et al. 

1997 
81

 

Pros 27 SV 2, frontal, oris 1. Número de 
contrações 
espontâneas ou 
induzidas 
mecanicamente 
(> 20); 

2. Número e duração 
das atividades 
repetitivas  
(> 199 seg) 
 

74% tiveram mais de 20 
contrações e 59% 
apresentaram mais de 200 seg 
de atividades repetitivas de 
EMG; 
Nenhum preditivo da função 
facial pós-op 

Kombos et 

al. 2000 
203

 

Pros 60 APC 2, oculi, oris Duração da atividade 
de EMG  

1. Descargas 
esporádicas ou < 2 
min; 

2. Atividade de EMG de 
2-5 min;  

3. Atividade de EMG > 
5 min;  

4. Perda da atividade 
de EMG  

< 2 min de atividade – boa 
função imediata e tardia; 
2-5 min de atividade – 60% de 
bons resultados imediatos 
(93,3% de sensibilidade e 
VPP); 
> 5 min de atividade (73,3% de 
sensibilidade e VPP) – 67% de 
resultados regulares e 33% de 
resultados imediatos ruins; 
Perda das atividades – todos 
os pacientes com função ruim 
no pós-op imediato e tardio; 
A duração da atividade de 
surto não se correlaciona 
necessariamente com a 
função pós-op 

Continua... 
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Continuação Anexo B 

Estudo Desenho No. Histologia Canais, 

músculos  

Critérios 

MIONF 

Resultados 

Romstock  

et al. 2000 
141

  

Pros 30 APC 3, oculi, oris, 

nasal 

Análise das 

características dos 

ondas de EMG 

(pontas, surto e 

atividade repetitiva) 

A ocorrência de atividade 

repetitiva do tipo A (A-trains) é um 

fator preditivo confiável da paresia 

facial pós-op; 

Potenciais em ponta, de surto, 

atividades repetitivas do tipo B e C 

são clinicamente irrelevantes 

 

Nakao et al. 

2001 
197

 

Pros 51 SV 2, oculi, oris; 

oris 

(detector de 

movimento) 

Número, duração, 

frequência e 

amplitude das 

atividades repetitivas 

de EMG 

A duração (30 seg a 20 min) e o 

número (1 a 14) não são 

preditores da função facial; 

Amplitude elevada (≥ 250 µV) – 

85,7% HB 5 ou 6 na alta 

hospitalar; 

Sem atividade repetitiva – 77,8% 

paralisia facial (HB 6) na alta; 

Frequência elevada (tipo 

bombardeiro) – 60% HB 5 ou 6 na 

alta 

 

Wedekind 

and Klug 

2001 
137

 

Pros 33 APC 2, oculi, oris Análise das 

características das 

ondas de EMG  

1. Atividade transitória 

que cessa à 

interrupção da 

manipulação; 

2. Atividade duradoura 

que continua sem a 

manipulação, 

amplitude   

< 200 µV; 

3. Atividade duradoura 

com amplitude 

> 200 µV 

 

A frequência da primeira categoria 

foi significativamente mais alta em 

pacientes com bons resultados 

imediatos e no 3° mês de pós-op 

(Sens 69%, Espec 94%); 

A frequência da terceira categoria 

foi mais alta, mas não significativa, 

nos pacientes com resultados 

ruins no pós –op imediato e tardio 

(Sens 45%, Espec 89%); 

A monitorização da EMG contínua 

não promove uma predição 

confiável da função facial   

 

Nakao et al. 

2002 
204

 

Pros 49 SV 2, oculi, oris; 

oris 

(detector de 

movimento) 

Análise dos potenciais 

de surto e atividade 

repetitiva 

1. Padrão irritativo; 

2. Padrão silencioso; 

3. Padrão esporádico 

(atividade 

persistente de até 

20 min); 

4. Padrão comum 

 

Padrão irritativo – 91% HB 3 ou 

melhor na alta e 100% em 1 ano; 

Padrão silencioso – 82% HB 5 ou 

6 na alta e HB 3 ou melhor em 1 

ano; 

Padrão esporádico – todos os 

pacientes com HB 5 ou 6 na alta e 

HB 3 ou melhor em 1 ano; 

Padrão comum – 77% HB 1/2 na 

alta e 92,3% HB 3 ou melhor em 1 

ano  

 

Continua... 
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Conclusão Anexo B 

Estudo Desenho No. Histologia Canais, 
músculos  

Critérios 
MIONF 

Resultados 

Prell et al. 

2007 
144

 

Retro 40 SV 3, oculi, oris, 
nasal 

Parâmetro 
quantitativo da 
atividade do tipo A 
(tempo de 
atividade) 

Predição confiável da função 
do FN no pós-op imediato e 
tardio; 
Dois limiares – 0,5 seg e 10 
seg; 
Limiar de 0,5 seg – tempo de 
atividade menor que o limiar 
está associado a uma boa 
função facial pós-op; 
Limiar de 10 seg – menos de 
10 seg foi correlacionado com 
uma deterioração leve (1 grau 
HB) e mais de 10 seg (2 ou 
mais graus de HB) 

Prell et al. 

2010 
145

  

Pros 30 SV 3, oculi, oris, 
nasal 

Tempo real de 
atividades do tipo 
A  

Predição confiável dos 
resultados imediatos e tardios; 
Quatro limiares – 0,125, 0,125 
– 2,5, 2,5 – 10, e  >10 seg; 
Alta correlação entre o tempo 
de atividade e os resultados 
funcionais, de forma que 
tempos elevados indicam piora 
funcional e resultados pobres; 
2,5 seg – limiar que separa 
resultados favoráveis dos 
desfavoráveis (risco ocular) 

* AEP – atividade espontânea patológica; APC – ângulo ponto-cerebelar; EMG – eletromiografia; Espec 

– especificidade; HB – classificação de House e Brackmann; min – minutos; MIONF – monitorização 

intraoperatória do nervo facial; µV – microvolts; NA – não atribuído; Nasal – músculo da asa do nariz; NF 

– nervo facial; No. – número de pacientes; Oculi – músculo orbicular do olho; Oris – músculo orbicular da 

boca; Ot – procedimentos otológicos; PAMC – potencial de ação muscular composto; Pont. – ponteira; 

Pós-op – pós-operatório; Pros – prospectivo; Retro – retrospectivo; seg – segundos; Sens – 

sensibilidade; SV – schwannoma vestibular; V – volts; VPP – valor preditivo positivo. 
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Anexo C – Protocolo de Pesquisa 

Nome:  

Idade:  

Sexo:  

Registro:  

Lado do Tumor:  

Tamanho do Tumor:  

Função Facial Pré-op:  

MEP Mm. Abdutor curto 

do polegar: 

 

FMEP (Amplitude) 

Mm. Orbicular do olho:  

Inicial Abertura da 

Dura-Máter 

Início da 

ressecção 

do Tumor 

Fim da 

ressecção 

do Tumor 

Final 

Absoluta (V)      

Relativa (%)      

FMEP (Complexidade) 

Mm. Orbicular do olho: 

Inicial Abertura da 

Dura-Máter 

Início da 

ressecção 

do Tumor 

Fim da 

ressecção 

do Tumor 

Final 

      

FMEP (Amplitude) 

Mm. Orbicular da boca: 

Inicial Abertura da 

Dura-Máter 

Início da 

ressecção 

do Tumor 

Fim da 

ressecção 

do Tumor 

Final 

Absoluta (V)      

Relativa (%)      

FMEP (Complexidade) 

Mm. Orbicular da boca: 

Inicial Abertura da 

Dura-Máter 

Início da 

ressecção 

do Tumor 

Fim da 

ressecção 

do Tumor 

Final 

      

Função Facial Pós-op 

imediato: 

     

Função Facial Pós-op 

Final (meses):  

     

 



  Anexos  137 

Marcus André Acioly de Sousa  Doutorado 

Anexo D – Declarações das Comissões de Ética em Pesquisa 
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Universidade Eberhard-Karls 

Hospital Universitário Tübingen (UKT) 

Comissão de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Eberhard-

Karls e do Hospital Universitário Tübingen  

Coordenador: Prof. Dr. med. D. Luft 

Endereço: Gartenstraße 47,  D-72074 

                  Tübingen, Alemanha 

                  Tel – 07071 2977661 

                  Fax – 07071 295965 

                  ethik.kommission@med.uni-tuebingen.de 

 

Sr. Marcus André Acioly de Sousa 

c/c Prof. Dr. med. Marcos Tatagiba 

Médico Visitante 

Departamento de Neurocirurgia 

Endereço: Hoppe-Seyler Str. 3, 72076 

                  Tübingen, Alemanha 

 

Número do Projeto: 286/2009A 

Data de entrada: 10/07/2009 

Projeto: Potencial Evocado Motor Intra-operatório do Nervo Facial para 

Preservação da Função Pós-operatória do Nervo Facial. Escrito em 

06/07/2009 – Estudo Retrospectivo  

13 de Julho de 2009 

Prezado Colega, 

Foi apresentado na Comissão de Ética o seu pedido para realização de um 

estudo retrospectivo de análise de dados sobre a monitorização 

intraoperatória do nervo facial durante as cirurgias da base do crânio.  

mailto:ethik.kommission@med.uni-tuebingen.de
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A avaliação retrospectiva das informações originadas do diagnóstico e 

tratamento dos pacientes não necessita aprovação da Comissão de Ética de 

acordo com o Código de Ética Médica Alemão, nem tampouco 

consentimento informado dos pacientes previamente examinados, desde 

que se mantenha a confidencialidade das informações. 

Por parte da Comissão de Ética não existe nenhum impedimento, no que 

tange a avaliação e publicação de informações confidenciais.   

Caso se planeje um estudo prospectivo para comparação de diferentes 

métodos de monitorização, este deve ser apresentado antes do início do 

estudo para avaliação da Comissão de Ética. 

Cordialmente, 

Prof. Dr. med. D. Luft 

Coordenador da Comissão de Ética 
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Anexo E – Dados da Casuística.* 

 
No. 

 
Sex 

 
Id 

 
Tam 

 
Relação Evento-valor de 

base de PEMF [Oculi (%)] 

 
Relação Evento-valor de 
base de PEMF [Oris (%)] 

 
Complexidade PEMF  

Oculi  

 
Complexidade PEMF 

Oris 

 
HB 

Pré-op 
 

 
HB  

Pós-op 
(im) 

 
HB 

Pós-op 
(seg) 

    VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final    

1 M 61 Pq 100 100 21 43 100 100 193 179 - - - - - - - - 1 3 2 

2 M 15 Pq 100 391 364 182 100 127 145 64 - - - - - - - - 1 2 2 

3 F 56 Gr - - - - 100 67 0 0 - - - - Bi Bi 0 0 1 5 6 

4 F 36 Gr 100 100 139 139 100 100 24 24 Bi Bi Bi Bi P P P P 1 3 2 

5 M 63 Gr 100 100 100 100 100 100 100 136 P Bi Bi Bi P P P P 1 1 1 

6 F 29 Gr 100 46 30 101 100 70 0 0 Bi P Bi Bi P P 0 0 1 4 - 

7 F 49 Gr 100 44 37 22 100 37 5 34 P P P P P Bi Bi P 1 3 2 

8 M 42 Pq 100 100 230 91 100 100 110 80 P P P P P P P P 1 1 1 

9 M 25 Pq 100 100 352 151 100 100 102 58 Bi Bi P P P P P P 1 1 - 

10 F 47 Gr 100 100 100 252 100 100 100 283 P P P P P P P P 1 1 1 

11 F 50 Gr 100 77 - 60 100 213 - 155 Bi Bi - Bi P P - P 1 1 1 

12 M 52 Pq 100 182 100 100 100 456 152 152 P P P P P P P P 1 1 1 

13 F 45 Gr 100 49 73 41 100 38 14 445 P P P Bi P P Bi P 1 4 2 

14 F 43 Gr 100 44 122 77 100 92 137 89 P P Bi Bi P P P P 1 4 2 

15 F 35 Pq 100 100 65 291 100 100 179 970 P P P P P P P P 1 1 1 

16 F 49 Pq 100 100 75 224 100 105 95 86 P P P Bi Bi P P P 1 1 1 

17 M 43 Pq 100 85 85 85 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 

18 F  47 Gr - - - - 100 36 - 16 - - - - P P - Bi 1 5 2 

19 M 35 Pq 100 78 200 133 100 42 100 183 P P P P P P P P 1 1 - 

20 F 29 Gr 100 42 32 32 - - - - P P P P - - - - 2 3 1 

21 F 58 Pq 100 100 183 114 - - - - P P P P - - - - 1 1 1 

Continua... 
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Conclusão AnexoE 

 
No. 

 
Sex 

 
Id 

 
Tam 

 
Relação Evento-valor de 

base de PEMF [Oculi (%)] 

 
Relação Evento-valor de 
base de PEMF [Oris (%)] 

 
Complexidade PEMF  

Oculi  

 
Complexidade PEMF 

Oris 

 
HB 

Pré-op 
 

 
HB  

Pós-op 
(im) 

 
HB 

Pós-op 
(seg) 

    VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final VB Tu 
Dis 

Tu 
Res 

Final    

22 M 47 Pq 100 100 86 142 100 101 155 184 P P Bi P P P P P 1 1 1 

23 F 62 Gr 100 100 128 283 100 100 92 117 P P P P P P P P 1 1 1 

24 M 51 Pq 100 125 - 152 100 68 - 72 P P - P P P - P 1 1 1 

25 M 43 Pq 100 112 116 109 100 101 16 46 Bi Bi Bi Bi P P P P 1 1 1 

26 F 31 Gr 100 50 22 13 100 135 111 99 P P P P P P P P 1 1 1 

27 M 42 Gr - - - - 100 82 114 120 - - - - P P P P 2 2 2 

28 M 53 Pq - - - - 100 87 - 59 - - - - - - - - 2 2 1 

29 F 40 Gr 100 73 82 79 100 100 100 100 P P P P P P P P 1 3 - 

30 F 69 Pq 100 100 130 206 100 155 94 116 P P Bi P P P P P 1 1 1 

31 F 39 Gr 100 61 100 134 - - - - Bi Bi Bi Bi - - - - 1 3 1 

32 F  49 Pq 100 100 208 69 100 100 63 131 P P P P P P P P 1 1 1 

33 F 55 Gr 100 100 105 105 100 100 65 65 P P P P P P P P 1 1 - 

34 M 38 Gr 100 100 100 117 - - - - P P P P - - - - 1 2 1 

35 F 46 Gr 100 117 100 75 100 100 35 42 Bi Bi Bi Bi P P P P 2 2 1 

* Bi – potenciais bifásicos; F – feminino; Gr – grande; HB – classificação de House e Brackmann; Id – idade em anos; im - imediato; M – masculino; Oculi – músculo 
orbicular do olho; Oris – músculo orbicular da boca; P – potenciais polifásicos; PEMF – potencial evocado motor facial; Pós-op – pós-operatório; Pré-op – pré-
operatório; Pq – pequeno; seg – seguimento; Sex – sexo; Tam – tamanho do tumor; TuDis – dissecação do tumor; TuRes – ressecção do tumor; VB – valor de base; - 
não disponível. 
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Anexo F – Resumo dos estudos publicados sobre o valor preditivo do potencial evocado motor facial (PEMF)* 

Estudo  Desenho No. Histologia Pulso 

(µseg) 

Protocolo 

(Seq/ IIE) 

Intens

idade 

Montagem Canais, 

Músculos 

Critérios 

MIONF 

Resultados 

Zhou e 

Kelly 2001 
230

 

Pros 50 Tumor 

cerebral 

500 5,  

Freq 0,5 

a 2 Hz 

40- 

160 

mA 

1-2 cm 

anterior a 

C3  

e C4 

1, oris Redução persistente 

da amplitude do PEM > 

50% 

As reduções de amplitude 

foram associadas a défice 

motor pós-op;  

O grau de redução de 

amplitude se correlacionou com 

a severidade da paresia facial 

pós-op; 

Nenhuma menção à função 

facial  

 

Dong et al. 

2005 
143

 

Pros 76 Base de 

crânio 

50/ 

500 

3 a 4, IIE 

1 ou 2 

ms 

100 - 

400 

V 

1 cm 

anterior a 

C3/C4 e CZ  

(M3/M4-MZ) 

1, oris Relação de amplitude 

final-valor de base do 

PEMF  

O limiar de 50% previu 

significativamente o défice 

facial pós-op imediato 

Sens 100%, Espec 88%; 

Relação de 35% - Sens 91%, 

Espec 97%; 

Relação de 0%(perda) - Sens 

64%, Espec 100%; 

O desaparecimento dos PEMF 

indicou paralisia facial completa 

em todos os pacientes 

 

Akagami et 

al. 2005 
48

 

Pros 71 Base de 

crânio 

50 3 a 5, 

IIE de 1 - 

3 ms 

200 - 

400 

V 

C3/C4 e CZ 1, oris Relação de amplitude 

final-valor de base do 

PEMF 

Valores maiores que 50% 

previram uma função facial HB 

1/2 no pós-op imediato 

 

Continua... 
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Conclusão Anexo F 

Estudo  Desenho No. Histologia Pulso 

(µseg) 

Protocolo 

(Seq/ IIE) 

Intens

idade 

Montagem Canais, 

Músculos 

Critérios 

MIONF 

Resultados 

Fukuda et 

al. 2008 
142

 

Retro 26 Base de 

crânio 

NA 5, 

IIE 1 ms 

180 - 

550 

V 

C3/C4 e CZ 2, oculi, oris Relação de amplitude 

final-valor de base do 

PEMF 

Valores acima do limiar de 50% 

previram, de forma consistente, 

uma função facial satisfatória 

(HB ½) no pós-op imediato, 

assim como valores menores, a 

paresia pós-op 

 

Acioly et al. 

2010 
149

 

Retro 60 APC 50 3 ou 5,  

IIE 2 ms 

200 - 

600 

V 

C3/C4 e CZ 2, oculi, oris Relação de amplitude 

final-valor de base do 

PEMF 

Correlação significativa entre a 

relação de amplitude e a função 

facial pós-op nos músculos 

orbiculares do olho (80%) e da 

boca (35%);  

A perda dos potenciais esteve 

sempre relacionada à paresia 

facial pós-op 

 

Presente 

Estudo 

Retro 35 SV 50 3 ou 5,  

IIE 2 ms 

200 - 

600 

V 

C3/C4 e CZ 2, oculi, oris Relação de amplitude 

e complexidade 

evento-valor de base 

 

Deterioração intraoperatória 

dos potenciais foi 

correlacionada com a piora da 

função facial pós-op imediata e 

tardia; Complexidade e 

amplitude apresentam 

resultados diferentes e 

significativos na predição da 

função  

* APC – ângulo ponto-cerebelar; cm – centímetro; Espec – especificidade; HB – classificação de House e Brackmann; Hz – hertz; IIE – intervalo inter-estímulo; 
mA – mili-ampère; MIONF – monitorização intraoperatória do nervo facial; ms – milissegundos; µseg – microssegundos; NA – não atribuído; NF – nervo facial; 
Oculi – músculo orbicular do olho; Oris – músculo orbicular da boca; PEM – potencial evocado motor; PEMF – potencial evocado motor facial; Pós-op – pós-operatório; 
Pros – prospectivo; Retro – retrospectivo; seg – segundos; Sens – sensibilidade; SV – schwannoma vestibular; V – volts. 
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Anexo G – Cópia do manuscrito publicado no periódico Acta 

Neurochirurgica (Wien) 
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